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 Partia rządząca zapowiada wpro-
wadzenie dwukadencyjności wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, 
która ma obowiązywać już od najbliż-
szych wyborów samorządowych 
w 2018 roku. Oznacza to, że odbyte 
kadencje będą liczone wstecznie, co 
wyeliminuje z ubiegania się o ponow-
ny wybór około 1,6 tys. włodarzy 
w całej Polsce – w tym Pana. Jak od-
niesie się Pan do tych zapowiedzi?
	 Jest	mi	bardzo	niezręcznie	krytyko-
wać	proponowane	rozwiązania	ponie-
waż	za	chwilę	pojawią	się	głosy,	że	je-
stem	przyspawany	do	stołka	i	boję	się	
utraty	wpływów,	czy	jakiś	przywilejów.	
Oczywiście	tak	nie	jest,	do	niczego	nie	
jestem	przyspawany,	niczego	się	nie	
obawiam	i	jestem	gotów	w	każdej	chwi-
li	opuścić	gabinet	burmistrza	i	to	raczej	
z	podniesioną	głową,	ale	wolałbym	jed-
nak,	żeby	nastąpiło	to	wskutek	woli	
mieszkańców	Sławna	wyrażonej	w	wy-
borach	powszednich.	Proponowane	roz-
wiązania	 są	 w	 oczywisty	 sposób	
sprzeczne	z	konstytucją,	łamią	podsta-
wową	zasadę	prawa	rzymskiego	„lex	re-
tro	non	agit”,	czyli	„prawo	nie	działa	
wstecz”	i	jak	łatwo	zauważyć	mają	na	
celu	siłowe	wyeliminowanie	sprawdzo-
nych,	szanowanych	i	często	niezależ-
nych	od	polityków	–	lokalnych	włoda-
rzy,	z	którymi	ciężko	wygrać	w	normal-
nych	wyborach.	Stąd	też	próby	pozba-
wienia	ich	za	pomocą	ustawy	biernego	
prawa	wyborczego,	które	jest	jednym	
z	podstawowych	praw	obywatelskich	

chronionych	konstytucyjnie!	Tego	typu	
myślenie	 na	 pewno	 nie	 świadczy	
o	uczciwych	zamiarach.
 Prezes Prawa i Sprawiedliwości – 
Jarosław Kaczyński uznał w jednym 
z wywiadów, że niedziałanie prawa 
wstecz nie jest w tym przypadku bez-
wyjątkowe i służy pewnemu celowi, 
tzn. ochronie pewnych praw. I teraz 
jest pytanie, czy ważniejsze są prawa 
osób, które pełnią tę funkcję, czy 
może ważniejsze jest prawo społe-
czeństwa do unikania różnego rodza-
ju patologii, czy też do nowego wybo-
ru. Jego zdaniem to drugie jest waż-
niejsze i wzwiązku z tym tej reguły 
(lex retro non agit) nie można stoso-
wać.
	 Masło	maślane!	Przede	wszystkim	
sposobem	walki	z	potencjalną	patologią	
i	nadużyciem	władzy	wśród	wójtów,	
burmistrzów	i	prezydentów	miast	nie	
może	być	ograniczenie	ich	kadencyjno-
ści	ustawą.	Ktoś	kto	kradnie	i	ma	takie	
tendencje	po	prostu	będzie	kradł,	tylko	
szybciej.	Żeby	z	tym	zjawiskiem	sku-
tecznie	walczyć,	należy	tworzyć	sku-
teczniejsze	prawo	i	wzmacniać	instytu-
cje,	które	zajmują	się	kontrolą	działal-
ności	jednoosobowych	organów	wyko-
nawczych	w	samorządach.	Osobiście	
nie	wiem	o	jakich	patologiach	–	stano-
wiących	zagrożenie	dla	bezpieczeństwa	
państwa	–	wypowiada	się	Jarosław	Ka-
czyński,	ponieważ	nad	prawidłowym	
funkcjonowaniem	lokalnych	włodarzy	
czuwa	m.	in.:	Najwyższa	Izba	Kontroli,	
Regionalna	Izba	Obrachunkowa,	Urząd	
Skarbowy,	Centralne	Biuro	Antykorup-
cyjne,	Nadzór	Prawny	Wojewody,	a	tak-
że	Komisje	Rewizyjne	Rad	Gminnych,	
dziennikarze	oraz	sami	mieszkańcy,	któ-
rym	przysługuje	prawo	wglądu	do	infor-
macji	publicznej.	Co	najważniejsze	
wszyscy	mogą	zgłaszać	swoje	zastrze-
żenia	do	organów	ścigania.	Ponadto	nikt	
nikomu	nie	zabiera	prawa	do	nowego	
wyboru.	Zarówno	bierne	jak	i	czynne	
prawo	wyborcze	jest	podstawowym	pra-
wem	obywatelskim,	chronionym	kon-
stytucyjnie,	dlatego	każdy	może	wybie-
rać	i	być	wybieranym.	To	nie	są	żadne	
argumenty.	Jeżeli	celem	zmian	ma	być	
wprowadzenie	dwukadencyjności	jako	

nowej	normy	ustrojowej,	to	zwyczajnie	
trzeba	zmienić	konstytucję	i	to	cała	filo-
zofia.
 Zwolennicy wprowadzenia dwuka-
dencyjności od zaraz podają również 
taki argument, że zasada niedziałania 
prawa wstecz w tym przypadku 
w ogóle nie będzie miała zastosowania 
ponieważ nowe przepisy dotyczyć 
będą przyszłych wyborów samorzą-
dowych i w żaden sposób nie narusza-
ją praw obecnie urzędujących włoda-
rzy?
	 To	nieprawda.	Ten	przepis	ma	kształ-
tować	przyszłość	kandydatów	na	wójta,	
burmistrza	czy	prezydenta,	a	jednocze-
śnie	odnosi	się	do	przeszłości.	Mówi:	
kto	już	nim	był	przez	dwie	kadencje,	ten	
więcej	być	nie	może”.	Innymi	słowy:	
zasada	dwukadencyjności	miałaby	być	
„liczona	wstecz”,	od	momentu	ustano-
wienia	prawa.	Zresztą	Trybunał	Konsty-
tucyjny	w	2009	r.	orzekł	już	w	podobnej	
sprawie,	że	niezgodny	z	art.	2	Konstytu-
cji	jest	przepis	–	ograniczenia	do	mak-
symalnie	dwóch	liczbę	kadencji	człon-
ków	rady	nadzorczej	spółdzielni	miesz-
kaniowej,	które	również	miały	być	li-
czone	wstecznie.	Uznał	go	za	„arbitral-
ną	ingerencję	w	stosunki	prawne	po-
wstałe	w	przeszłości	i	trwające	nadal”.	
Przyznał	więc,	że	godzi	w	zasadę	niere-
troaktywności	prawa,	którą	zdefiniował	
jako	m.in.	„zakaz	stanowienia	intertem-
poralnych	reguł,	które	mają	określić	
treść	stosunków	prawnych	powstałych	
pod	rządami	dawnych	norm,	a	trwają-
cych	w	okresie	wejścia	w	życie	norm	
nowo	ustanowionych,	jeżeli	reguły	te	
wywołują	ujemne	prawne	(a	w	konse-
kwencji	społeczne)	następstwa	dla	bez-
pieczeństwa	prawnego	i	poszanowania	
praw	nabytych”.	Oznacza	to,	że	nie	wol-
no	wprowadzać	przepisów	dotyczących	
stosunków	prawnych	rozciągniętych	
w	czasie,	jeśli	w	konsekwencji	m.in.	
zmniejszy	to	szacunek	dla	praw	naby-
tych.	Takim	stosunkiem	prawnym	roz-
ciągniętym	w	czasie	jest	np.	prawo	do	
bycia	wybranym	na	nieograniczone	
liczbą	kadencji	stanowisko	członka	rady	
nadzorczej	czy	na	wójta.	Prawem	naby-
tym	jest	np.	prawo	do	ubiegania	się	
o	kolejną	kadencję.

 Co w przypadku, gdyby nowe pra-
wo zostało jednak wprowadzone ? 
Czy zamierza się Pan wycofać z życia 
publicznego ?
	 Spokojnie!	Na	razie	poczekajmy	na	
rozwój	wydarzeń	i	we	właściwym	cza-
sie	zostaną	podjęte	stosowne	decyzje.	
Na	 pewno	 nie	 pozostawię	 swoich																						
wyborców	samym	sobie	i	będę	aktyw-
nie	uczestniczył	w	kształtowaniu	nowej	
rzeczywistości.	Jak	dotychczas	zaanga-
żuję	się	w	budowanie	porozumienia	dla	
Sławna,	integrując	najważniejsze	środo-
wiska	w	mieście,	celem	zaproponowa-
nia	kandydata	na	burmistrza,	który															
zapewni	stabilizację	i	rozwój	miasta	na	
kolejne	lata.	Co	do	mojej	osoby	przypo-
mnę,	że	na	razie	na	koncie	posiadam	
tylko	jedną	pełną	kadencję,	gdyż	pierw-
sza	była	niepełna.	Nie	wykluczam	więc	
rezygnacji	z	piastowanego	stanowiska	
przed	końcem	obecnej	kadencji	co	
otworzyłoby	mi	drogę	do	ubiegania	się	
o	kolejną.	Nie	wykluczam	również															
wykorzystania	drogi	prawnej	przed	są-
dami	powszechnymi,	gdyby	moje	pod-
stawowe	prawa	obywatelskie	zostały	
bezprawnie 	 og ran iczone 	 p rzez																					
większość	sejmową	i	usankcjonowane	
np.	 przez	 niekonstytucyjny	 skład																				
sędziów	zasiadających	obecnie	w	tzw.	
Trybunale	Konstytucyjnym.	Tak	więc	
wszystko	jest	możliwe!	Proszę	również	
pamiętać,	że	moja	praca	jest	nieroze-
rwalnie	związana	z	moim	zastępcą															
Panem	Mieczysławem	Grabowskim,	
z	którym	ramie	w	ramię	wspólnie	dźwi-
gamy	ciężar	odpowiedzialności	 za															
miasto	od	samego	początku	mojego	
urzędowania.	Tak	więc	mój	zastępca	
jest	naturalnym	kandydatem	na	mojego	
następcę,	gdyby	zaistniała	taka	potrze-
ba,	a	ja	będę	mu	wszystkimi	sposobami	
pomagał.	Na	ten	moment	zamierzamy	
się	jednak	zajmować	przede	wszystkim	
pracą,	aby	odpowiedzialnie	wypełnić	
swój	mandat	 i	 jak	najlepiej	 służyć	
mieszkańcom.	Przypomnę,	że	przed	
nami	wielkie	święto	jakim	jest	jubileusz	
700	–	lecia	Sławna	oraz	wiele	ważnych	
inwestycji,	które	do	końca	przyszłego	
roku	zostaną	wykonane.
Dziękuję za rozmowę.

Rafał	Szymczewski

O dwukadencyjności i planach na przyszłość rozmawiamy z burmistrzem Sławna
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Spotkanie z wędkarzami w sprawie stawów miejskich

 
 
 
 
 
 

    
	 We	wtorek,	21	lutego	2017	roku,	
o	godzinie	11:00	w	kaplicy	znajdu-
jącej	się	na	cmentarzu	Seetorfrie-
dhow	w	Rinteln	odbył	się	pogrzeb	
Derka	Stegggewentza	 –	 byłego	
mieszkańca	Sławna,	laureata	Złote-
go	Gryfa	Sławieńskiego.
	 Derk	Steggewentz	był	mieszkań-
cem	Sławna	do	1945	roku.	Po	prze-
mianach	jakie	dokonały	się	w	Polsce	
po	roku	1989,	przyczynił	się	do	na-
wiązania	 kontaktów	Rinteln	 ze	
Sławnem.	Najpierw	były	to	kontak-
ty	ze	sławieńskim	liceum,	a	od	1991	
roku	nawiązały	się	kontakty	między	
dwoma	miastami.	Kontakty	doty-
czyły	nie	tylko	władz	obydwu	miast,	
ale	także	zakładów,	szkół,	sportow-

ców	i	mieszkańców.	Również	z	Jego	
pomocą	w	latach	dziewięćdziesią-
tych	dary	 rzeczowe	 i	 pieniężne	
otrzymywały	sławieńskie	przed-
szkola,	szkoły,	pogotowie	opiekuń-
cze,	szpital	i	inne	instytucje.	Warto	
pamiętać	również	o	wielu	wymia-
nach	grup	młodzieżowych,	sportow-
ców,	grup	artystycznych,	indywidu-
alnych	kontaktów	młodzieży,	a	na-
wet	rodzin	z	obu	miast.	Bez	Jego	
osobistego	zaangażowania	nie	było-
by	oficjalnej	współpracy	pomiędzy	
obydwoma	miastami.	29	kwietnia	
1998r.	został	odznaczony	Złotym	
Gryfem	Sławieńskim	–	odznacze-
niem	przyznawanym	przez	Rade	
Miejską	za	szczególne	zasługi	dla	
Miasta	Sławna.	Derk	Steggewentz	
zmarł	w	wieku	89	lat.
	 W	nabożeństwie	pogrzebowym,	
poza	rodziną	i	władzami	Rinteln,	
uczestniczyła	również	delegacja	ze	
Sławna, 	 którą	 reprezentowali	
Krzysztof	Frankenstein	–	burmistrz	
Sławna,	Wojciech	Ludwikowski	–	
Przewodniczący	Rady	Powiatu	oraz	
prezes	Stowarzyszenia	Miast	Part-
nerskich	Sławno-Rinteln,	Urszula	
i	Ryszard	Paszkiewiczowie	–	przyja-
ciele	Derka.

	 Z	 kolei	 11	marca	 2017	 roku	
o	 godz.	 12:30,	w	 kościele	 pw.	
WNMP	w	Sławnie	odbyła	się	cere-
monia	pogrzebowa	Elżbiety	Brono-
wickiej-Stawickiej	–	mieszkanki	
Sławna	i	Laureatki	Złotego	Gryfa	
Sławieńskiego.
	 Pani	Elżbieta	Bronowicka-Sta-
wicka	w	2001	r.	zmobilizowała	ro-
dziców	osób	niepełnosprawnych	do	
założenia	stowarzyszenia	celem	pro-
wadzenia	Warsztatów	Terapii	Zaję-
ciowej.	Uczestnicy	WTZ	objęci	zo-
stali	rehabilitacją	społeczną,	zawo-
dową	i	fizyczną	przez	5	dni	w	tygo-
dniu.	Pani	Elżbieta	często	służyła	
swoją	wiedzą,	radą,	doświadczeniem	
innym	stowarzyszeniom	czy	organi-
zacjom	pozarządowym	działającym	
na	rzecz	osób	niepełnosprawnych,	
opiekunom	osób	niepełnosprawnych	
czy	niepełnosprawnym	bezpośred-
nio.	Była	inicjatorką	w	organizowa-
niu	pomocy	biednym	czy	chorym	
tam,	gdzie	była	ona	bardzo	lub	pil-
nie	potrzebna,	jak	również	imprez	na	
terenie	Warsztatów	Terapii	Zajęcio-
wej,	miasta,	czy	powiatu,	integrują-
cych	osoby	sprawne	z	niepełno-
sprawnymi.	Jej	osoba	spowodowała,	
iż	na	wielu	chorych,	smutnych,	zre-
zygnowanych	twarzach	pojawiały	
się	uśmiech,	radość	i	nadzieja.	Pani	
Elżbieta	Bronowicka-Stawicka	zo-

stała	wyróżniona	w	konkursie	„Lau-
ry	Starosty	Sławieńskiego”	w	kate-
gorii	–	„zawsze	pomocny	ludziom”.	
29	marca	2010r.	została	odznaczona	
Złotym	Gryfem	Sławieńskim	–	od-
znaczeniem	przyznawanym	przez	
Rade	Miejską	za	szczególne	zasługi	
dla	Miasta	Sławna.	W	ceremonii	po-
grzebowej,	oprócz	Rodziny,	Wycho-
wanków,	uczestników	WTZ	i	przy-
jaciół,	uczestniczyli	także	przedsta-
wiciele	miejskiego	 samorzadu,	
w	osobach:	Krzysztof	Frankenstein	
–	burmistrz	Sławna,	Edyta	Szczy-
gielska	–	Przewodnicząca	Rady	
Miejskiej	w	Sławnie	oraz	Dominik	
Margielewski	–	radny	Rady	Miej-
skiej	w	Sławnie.	Elżbieta	Bronowic-
ka-Stawicka	zmarła	w	wieku	70	lat.

Odeszli Laureaci Złotego Gryfa Sławieńskiego

	 08	marca	2017	roku	w	Urzędzie	
Miejskim	w	Sławnie	odbyło	 się														
spotkanie	Krzysztofa	Frankensteina	
–	burmistrza	Sławna	z	członkami												
zarządu	okręgu	PZW	w	Słupsku:																		
Janem	Walkowiakiem	–	prezesem	
sławieńskiego	koła	PZW,	Teodorem	
Rudnikiem	–	Prezesem	ZOPZW	oraz	
Józefem	Janowskim	–	wiceprezesem	

zarządu.	Na	spotkaniu	uściślono														
zasady	współpracy	samorządu	ze										
sławieńskim	oddziałem	PZW.	Omó-
wiono	także	temat	ostatniej	kontroli													
stawów	miejskich,	przeprowadzoną	
przez	Regionalny	Zarząd	Gospodar-
ki	Wodnej	w	Szczecinie.	Powyższa	
kontrola	dotyczyła	stawów	rekre-
acyjnych	w	Sławnie	wraz	z	urządze-

niami	 wodnymi	 s łużącymi	 do															
poboru	i	odprowadzania	wody	dla	
potrzeb	ich	funkcjonowania.	Celem	
kontroli	była	realizacja	planu	kontro-
l i 	 g o s p o d a r owan i a 	 wod am i																						
w ykonywan e j 	 p r z e z 	 RZGW	
w	Szczecinie	w	2017	roku.
	 „ 	 Chcia łbym	 zdementować																
ukazujące	się	informacje	prasowe	
dotyczące	 prawa	 własności	 do																
stawów	miejskich	w	Sławnie.	Takie	
plotki	nie	mają	potwierdzenia	w	fak-
tach,	wprowadzają	opinię	publiczną	
w	błąd,	wywołując	 jednocześnie															
niepotrzebny	niepokój	i	zamieszanie.	
Stawy	pozostaną	własnością	miasta.	
Kontrola,	przeprowadzona	przez												
Rejonowy	Zarząd	Gospodarki	Wod-
nej	w	Szczecinie,	dotyczyła	 tzw.																	
katasteru	wodnego	–	tj.	aktualizacji															
danych	dotyczących	m.in.	 stanu	
urządzeń	wodnych,	stanu	biologicz-
nego	 środowiska	 wodnego	 czy	
uprawnień 	 wodno-prawnych .																		
Kontrola	była	prowadzona	w	związ-
ku	z	aktualizacją	danych	w	systemie	
informacyjnym,	prowadzonym	przez	
ZGWiM	w	Szczecinie	i	nie	wykazała	

żadnych	zastrzeżeń.	Jedyna	uwaga	
dotyczyła	aktualnych	uprawnień	
wodno-prawnych,	które	są	w	trakcie	
opracowywania	i	zostaną	do	końca	
kwietnia	br.	dostarczone	do	RZGW	
w	Szczecinie”	–	mówi	burmistrz	
Sławna.
„	Nie	jest	tym	samym	zagrożone	po-
wstanie	plażowiska.	Ustaliliśmy	
z	członkami	PZW	w	Słupsku,	którzy	
są	 obecnym	dzierżawcą	 stawów		
miejskich,	że	będziemy	razem	współ-
pracować	przy	tej	inwestycji.	Jeste-
śmy	bardzo	zadowoleni	z	dotychcza-
sowej	pracy	wędkarzy”	–	dodał	bur-
mistrz.
	 Na	spotkaniu	członkowie	PZW	
w	Słupsku	wręczyli	burmistrzowi	
Sławna	podziękowanie,	w	formie	
okolicznościowego	grawertonu,	za	
wsparcie	 w	 działaniu	 na	 rzecz						
ochrony	środowiska	i	popularyzacji																
wędkarstwa.
	 „Dziękujemy	 serdecznie 	 za																		
dotychczasową	współpracę.	Jesteśmy	
bardzo	 zadowoleni.	 To	 dla	 nas																
bardzo	 ważne” 	 –	 podsumował																	
Teodor	Rudnik

Teodor Rudnik – prezes ZOPZW wręczył podziękowanie 
za dotychczasową współpracę

Derk Steggewentz

Elżbieta Bronowicka-Stawicka
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W	marcu	br.	ogłoszono	postępo-
wania	przetargowe	na	przebudowę	
proscenium	i	widowni	amfiteatru	
oraz	 przebudowę	 odcinka	Alei																
Zachodniej	w	Sławnie.

Pierwsza	z	inwestycji	obejmuję	
rozbiórkę	elementów	konstrukcji					
budowlanych	i	ławek,	przygotowa-
nie	 i	montaż	 zbrojenia	 ze	 stali																					
żebrowanej,	wykonanie	schodów,		
zainstalowanie	 jednoosobowych	
krzesełek	plastikowych,	montaż																	
balustrady	z	pochwytem	stalowym,	
wykonanie	 chodników	 z	 kostki														
brukowej	 betonowej,	 wymianę			
ogrodzenia,	wykonanie	trawników	

parkowych,	przebudowę	kanalizacji	
d e s z c zowe j , 	 w 	 t ym 	 budowę																					
przyłączy	i	instalacji,	przebudowę	
kanalizacji	sanitarnej,	wykonanie	
oświetlenia	 zewnętrznego	 oraz																	
inwentaryzację	 powykonawczą															
wykonanych	prac.	Wartość	zamó-
wienia	oszacowana	została	na	kwotę	
700.000,00zł	.	Termin	zakończenia	
inwestycji	przewidziano	do	30	lipca	
2017	r.

Z	kolei	 zakres	 inwestycji	 pn.														
budowa	ciągu	pieszo-jezdnego	Alei	
Zachodniej	w	Sławnie,	na	odcinku	
od	F.	Chopina	do	B.	Chrobrego	wraz	
z	 infrastrukturą	 obejmuje	m.in.																				

roboty	ziemne	–	wykopy,	formowa-
nie	nasypów,	plantowanie,	obrobie-
nie	skarp	i	koron	nasypów,	humuso-
wanie	 skarp	 z	obsianiem	 trawą,																
wykonanie	 nawierzchni	 drogi	 i					
wjazdów	z	kostki	brukowej	betono-
wej,	wykonanie	ław	i	krawężników	
betonowych,	przebudowę	kanalizacji	
deszczowej,	wykonanie	oświetlenia	
drogowego, 	 usunięcie 	 kol iz j i																						
teletechnicznych	oraz	kolizji	z	inny-
mi	sieciami	uzbrojenia	inżynieryjne-
go , 	 a 	 t a k ż e 	 i nwen t a r y z a c j ę																										
powykonawczą	wykonanych	prac.	
Termin	 zakończenia	 inwestycji																

przewidziano	do	30	maja	2017	r.	
Wartość	zamówienia	oszacowana				
została	na	kwotę	200.000,00zł.

Najkorzystniejszą	ofertę	na	prze-
budowę	amfiteatru	w	przetargu,	zło-
żyła	firma	PPH	Arkomet	Sp.	z	o.o.																						
z 	 	 Mławy, 	 k tóra 	 zaoferowała	
663.683,17zł	za	wykonanie	inwesty-
cji	wraz	z	60	miesieczną	gwarancją,		
zaś	przebudowy	odcinka	al.	Zachod-
niej	dokona	firma	P.P.U.H.	FUKS	
Krystian	Mendziak	z	Koszalina,	ofe-
rując	166.814,35zł	za	wykonanie	in-
westycji,	również	z	60	miesieczną	
gwarancją.	

Wyłoniono wykonawców na przebudowę amfiteatru oraz odcinka Alei Zachodniej w Sławnie

Przebudowie poddanie zostany odcinek
od ul. Chopina do ul. Chrobrego

Z	początkiem	marca	br.	ruszyły	pierwsze	
prace	przy	remoncie	wiaduktu	kolejowego	
przy	ul.	Koszalińskiej	w	Sławnie,	zlecone	
przez	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.,																	
na	wniosek	Burmistrza	Miasta	Sławno.

W	ramach	inwestycji,	realizowanej	przez	
firmę	APEX-ROBOZIEM	ze	Stargardu,																	
zos tanie 	 naprawiona	 i 	 wzmocniona																								
konstrukcja	wiaduktu,	wymieniona	zostanie	
izolacja,	nastąpi	uzupełnianie	ubytków	i																		
malowanie	całej	konstrukcji.

W	ub.	roku	sławieński	samorząd	starał	się	
o	zsynchronizowanie	prac	przy	remoncie	
wiaduktu	z	pracami	przy	przebudowie	drogi	
wojewódzkiej	nr	205.	Pomimo	wielu	prób	
i	pism	o	przeprowadzenie	remontów	w	tym	
samym	czasie,	ostateczny	termin	remontu	

wiaduktu	 ustalony	 został 	 na	 miesiące																														
marzec-kwiecień	2017	roku.

Prace	przy	wiadukcie	kolejowym	potrwają	
do	końca	kwietnia	br.	i	do	tego	czasu	obowią-
zywać	będzie	czasowa	zmiana	organizacji	ru-
chu.	 Objazd	 przewidziany	 jest	 ulicami																									
Polanowską,	Koszalińską	i	Armii	Krajowej.
„	Remont	wiaduktu	kolejowego	to	bardzo	

dobra	wiadomość	dla	Sławna.	O	tą	inwestycję	
usilnie	zabiegaliśmy	od	kilku	lat	i	bardzo	cieszę	
się,	że	zarząd	spółki	PKP	z	przychylnością	pod-
szedł	do	Sławna	,podobnie	jak	przy	remoncie	
dworca	 za	 co	 bardzo	 dziękuję.	W	wielu																							
miastach	naszego	województwa	mieszkańcy	
jeszcze	długo	będą	musieli	czekać	na	takie																						
inwestycję”	-	komtentuje	sprawę	burmistrz	
Sławna.

Remont amfiteatru potrwa do 30 lipca 2017 roku.

Trwa remont wiaduktu kolejowego na ul. Koszalińskiej

Remont wiaduktu potrwa do końca kwietnia br.

	 	Do	końca	 lutego	2017	roku	prowadzone	były																	
konsultacje	w	sprawie	wyrażenia	opinii	na	temat	
wprowadzenia	ruchu	jednokierunkowego	na	odcinku	
al.	Wojska	Polskiego	w	Sławnie,	tj.	od	skrzyżowania	
z	ul.	Armii	Krajowej	do	skrzyżowania	z	ul.	M.C.	
Skłodowskiej.
	 	Konsultacje,	w	których	mogli	brać	udział	i	wyrazić	
swoją	opinię	mieszkańcy	Sławna	zostały	przeprowa-
dzone	w	okresie	od	08	lutego	do	28	lutego	2017	roku.	
Konsultacje	odbyły	się	w	formie	ankiety	internetowej	
i	zgłoszeń	e-mail,	a	celem	konsultacji	było	uzyskanie	

opinii	 i	 uwag	mieszkańców	 odnośnie	 poprawy																					
organizacji	ruchu	w	centrum	miasta.
	 W	ankiecie	oddano	łącznie	146	odpowiedzi,	z	czego	
56	głosów	(38,4%)	było	za	wprowadzeniem	zmian,	86	
głosów	(58,9%)	było	przeciw,	zaś	9	głosów	wyrażało	
inne	opinie	–	w	większości	wprowadzenie	zakazu	par-
kowania	i	postoju	wzdłuż	ulicy,	na	odcinku	od	skrzyżo-
wania	z	ul.	Armii	Krajowej	do	siedziby	budynku	sądu.
	 W	związku	z	powyższymi	wynika	mi,	nie	przewidu-
je	się	wprowadzenia	zmian	w	ruchu	na	al.	Wojska	Pol-
skiego	w	Sławnie.

Aleja Wojska Polskiego pozostanie dwukierunkowa
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Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Apel samorządowców sprawie S6

2 8 	 l u t e g o 	 2 0 1 7 	 r o k u 	 w																												
Warszawie,	w	siedzibie	Generalnej	
Dyrekcji	Dróg	Krajowych	i	Auto-
strad, 	 odbyło	 s ię 	 posiedzenie																					
Komisji	Oceny	Przedsięwzięć	Inwe-
stycyjnych,	w	którym	uczestniczył	
m.in.	Krzysztof	 Frankenstein	 –																
burmistrz	Sławna.

Na	 posiedzeniu	 rozpatrzono																

Koncepcje	Programowe	
dla	budowy	obwodnicy	
Miasta	Sławno	w	ciągu	
drogi	S6	(węzeł	„Bobro-
wice”	–	węzeł	„Warsz-
kowo”)	 oraz	 budowy	
drogi	na	odcinku	końca	
obwodnicy	Sławna	–	po-
czątek	obwodnicy	Słup-
ska	(węzeł	Warszkowo-
węzeł	Słupsk	Zachód).

Zakres	planowanego	
przedsięwzięcia	obej-
muje	budowę	dwujez-

dn iowe j 	 d r og i 	 e k sp r e sowe j ,																			
obiektów	inżynierskich	(wiadukty,	
mosty,	estakady,	przejścia	dla	zwie-
rząt,	przepusty	nad	ciekami),	dróg	
dojazdowych	 dla	 obsługi	 ruchu																
lokalnego,	systemu	odwodnienia,	
przebudowa	dróg	publicznych,	sieci	
elektroenergetycznych,	sieci	wodo-

ciągowych	oraz	budowa	infrastruktu-
ry	służącej	ochronie	środowiska	
(przejścia	dla	zwierząt,	przepusty,	
ekrany	akustyczne,	siatki	wygradza-
jące,	urządzenia	podczyszczające	
wody	opadowe).	W	Sławnie	odcinek	
drogi	S6	przebiegał	będzie	przez	ob-
szar	przeznaczony	na	inwestycje	
przemysłowe	(ulica	Polanowska).	
W	 tym	miejscu	 umiejscowiona																		
zostanie	również	będzie	pętla	zjazdo-
wa	z	drogi	ekspresowej.
„Przedstawiono	ostateczną	kon-

cepcję	budowy	drogi	ekspresowej	S6,	
w	tym	odcinka	przebiegającego	przez	
Sławno.	Pierwsza	faza	przetargu	na	
odcinek	 pomiędzy	 Sianowem	 a															
Słupskiem	 została	 zakończona,	
w	chwili	obecnej	GDDKiA	w	Szcze-
cinie	czeka	na	ostateczną	decyzję	
Ministerstwa	Infrastruktury	i	Budow-
nictwa	w	sprawie	przystąpienia	do	

drugiego	etapu	przetargu”	–	podsu-
mował	spotkanie	burmistrz	Sławna.

Z	kolei	03	kwietnia	2017	roku,	
podczas	walnego	zebrania	członków	
Stowarzyszenia	Samorządowego	S6,	
s a m o r z ą d ow c y 	 z 	 P om o r z a																								
Środkowego	złożyli	apel	do	premier	
Beaty	Szydło	w	sprawie	jak	najszyb-
szego	rozstrzygnięcia	wstrzymanych	
postępowań	 na	 projektowanie	 i																
budowę	odcinków	drogi	ekspresowej	
S6.		Stowarzyszenie	wyjaśnia,	że	od	
ponad	roku	apeluje	do	Rządu	RP			
kierowanego	przez	Panią	Premier	o																		
rozstrzygnięcie	w	jak	najszybszym	
możliwym	 terminie	 faktycznie																		
zatrzymanych,	ogłoszonych	w	2015	
r.	przetargów	na	projektowanie	i	wy-
konawstwo	kluczowej	dla	rozwoju	
Pomorza	trasy	ekspresowej	S6	na	
odcinku	od	Koszalina	-	przez	Słupsk	
-	do	Trójmiasta.

WIzualizacja drogi S6

	 Trwają	końcowe	prace	przy	
remoncie	dachu	budynku	sławień-
skiego	ratusza.	Zakres	prac	obej-
muje	rozbiórkę	starego	pokrycia	
dachowego	obróbkę	blacharską,	
wykonanie	nadbitek	dwustronnych	
krokwi	pod	nowe	pokrycie	dacho-
we,	wykonanie	ekranu	z	wysoko-
paroprzepuszczalnej	membrany	
dachowej,	wykonanie	daszków	wy-
kuszy,	wieżyczek,	wykonanie	łace-
nia	połaci	dachowej	pod	nową	da-
chówkę	ceramiczną	karpiówkę,	
wykonanie	instalacji	odgromowej	
oraz	inwentaryzację	powykonaw-

czą	wykonanych	prac.	Wstępny	
termin	zakończenia	prac	przewi-
dziano	do	końca	stycznia	2017r.,	
lecz	ze	względu	na	niekorzystne	
warunki	atmosferyczne,	przedłu-
żono	termin	wykonania	inwesty-
cji	do	końca	kwietnia	br.
Ze	względu	na	zły	stan	tech-

niczny	firma	PPH	Arkomet	Sp.	
z	o.o.	z	Mławy	wykonała	nową	
elewację	dwóch	ścian	budynku	
ratusza,	dostosowaną	do	charakte-
rystyki	budynku	według	zaleceń	
konserwatora	zabytków.

Końcowe prace przy remoncie dachu ratusza

Nowa elewacja budynku

Podczas	Sesji	Rady	Miejskiej,	która															
odbyła	się	31	marca	2017	roku,		radni															
jednogłośnie	podjęli	uchwałę	w	sprawie		
nadania 	 nazwy	 rondu	 położonemu																									
u	zbiegu	ulic	Jedności	Narodowej,	Poczto-
wej,	Koszalińskiej,	Polanowskiej	i	Cheł-
mońskiego	w	Sławnie.	W	związku	z	700-																			
leciem	Miasta	rondo	obok	budynku	pocz-
ty	będzie	nosiło	nazwę	„Rondo	700-lecia”.
W	2016	roku	wybudowano	i	oddano	do	

użytku	pierwsze	rondo	na	terenie	miasta.	
Komitet	Organizacyjny	zaproponował,	aby	
uczcić	obchody	700-lecia	nadania	praw	
miejskich	Sławnu,	przypadające	na	rok	
2017,	nadaniem	nazwy	właśnie	 temu																		
rondu	jako	pierwszemu	powstałemu	na	te-
renie	Miasta	Sławno.	

Rondo 700-lecia 
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Zmiany w systemie edukacji – spotkanie z nauczycielami
W	 2017 	 r o ku	

szykują	się	wielkie	
zmiany	w	systemie	
edukacji.	 Od	 po-
czątku	 września	
wrócą	8-letnie	szko-
ł y 	 p o d s t awowe	
i	rozpocznie	się	pro-
ce s 	 wyga szan i a	
gimnazjów.	Usta-
wodawca	zobowią-
zał	jednostki	samo-
rządu	terytorialnego	
do	podjęcia	uchwa-
ły	w	sprawie	projek-
tu dostosowania sie-
ci	szkół	podstawo-
wych	i	gimnazjów	
do	nowego	ustroju	
szkolnego. 	 Taka	
uchwała	ma	charak-
ter	intencyjny	i	stano-
wi	podstawę	do	zasię-
gnięcia	obligatoryjnych	opinii	ku-
ratora	oświaty	oraz	związków	za-
wodowych.	 Opinia	 kuratora	
oświaty	jest	wiążąca	i	odnosi	się	
do	oceny	zgodności	z	prawem	
rozwiązań	 zaproponowanych	
w	tej	uchwale	oraz	oceny	zapew-
nienia	dzieciom	możliwości	reali-
zacji	obowiązku	szkolnego.
Na	początku	lutego	w	Urzędzie	

Miejskim	w	Sławnie	doszło	do	
spotkania	Krzysztofa	Frankenste-
ina	–	burmistrza	Sławna	z	nauczy-
cielami	Gimnazjum	Miejskiego	nr	
1	w	Sławnie	oraz	dyrektorami	sła-
wieńskich	szkół.	Spotkanie	trwa-
ło	blisko	dwie	godziny.	Na	po-
czątku	nauczyciele	wystosowali	
prośbę	o	utworzenie,	w	miejsce	
wygaszanego	gimnazjum,	Szkoły	
Podstawowej	nr	2	w	Sławnie.
„Przychodzimy	do	Pana	bur-

mistrza	z	konkretną	sprawą.	Wie-
my,	że	reforma	oświaty	jest	nieza-
leżna	od	władz	samorządowych,	
ale	chcielibyśmy	porozmawiać	
i	przedyskutować	pomysł	stworze-
nie	trzeciej	szkoły	podstawowej,	
tj . 	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2	
w	Sławnie.	Reforma	oświaty	spo-
woduje	wygaszenie	naszej	szkoły.	
Trudno	nam	się	z	tym	pogodzić” 
–	powiedziała	Małgorzata	Wło-
darczyk.
„Chcemy	by	nasza	szkoła	zo-

stała	przekształcona	w	Szkołę	
Podstawową	nr	2	w	Sławnie,	bo	

w	tym	miejscu	chcemy	dalej	się	
rozwijać	i	kontynuować	to,	co	do	
tej	pory	robiliśmy.	Nie	chcemy	za-
przepaścić	dorobku	naszej	szkoły” 
–	kontynuowała	Karolina	Skibiń-
ska.
Burmistrz	Sławna	poinformo-

wał,	że	sytuacja	jest	trudna	i	ana-
lizowane	są	różne	warianty,	ale	
przede	wszystkim	należy	brać	pod	
uwagę	dobro	uczniów	i	nauczy-
cieli,	nie	zapominając	o	sytuacji	
ekonomicznej	i	możliwościach	
miasta.
„Szanowni	Państwo,	podzielam	

Państwa	argumenty,	bo	sam	oso-
biście	jestem	z	tą	szkołą	bardzo	
związany.	Wprowadzona	została	
reforma	oświaty,	takie	są	fakty.	
My	teraz	w	tej	nowej	rzeczywisto-
ści	musimy	się	odnaleźć.	Trzeba	
dostosować	sieć	szkół	do	obecnej	
reformy.	Dwie	szkoły	podstawowe	
na	pewno	będą,	co	do	trzeciej	
trzeba	się	zastanowić	–	koszty	jej	
utworzenia	będą	ogromne	 i	 to	
przede	wszystkim	należy	brać	pod	
uwagę.	Należy	podkreślić,	że	cały	
rocznik	klas	trzecich	gimnazjum	
przejdzie	na	rzecz	szkolnictwa	
średniego.	Przez	to	stracimy	cały	
rok	uczniów	–	tj.	5	oddziałów.	
Obecnie	 już	 nasze	miasto	 do	
oświaty	dopłaca	ponad	trzy	milio-
ny	złotych.	Jesteśmy	otwarci	na	
stworzenie	dodatkowych	godzin	
edukacyjnych,	zamiast	tworzenia	

nowej	szkoły	podstawowej.	Spoty-
kamy	się	tutaj,	bo	chcemy	przeka-
zać	Państwu	też	nasze	przemyśle-
nia.	Rozpatrywane	są	różne	wa-
rianty,	wybrany	zostanie	ten,	któ-
ry	będzie	przede	wszystkim	naj-
bardziej 	 korzystny	 dla	 Was,	
uczniów	i	rodziców”	–	powiedział	
burmistrz.
Dokładną	analizę	sytuacji	sła-

wieńskiego	gimnazjum	przedsta-
wił	dyrektor	–	Pan	Henryk	Kudź-
ma.
„Z	naszych	wyliczeń	wynika,	że	

sytuacja	nie	wygląda	aż	tak	źle.	
W	roku	szkolnym	2017/2018	nie	
przewidziano	żadnych	zwolnień	
wśród	pracowników,	kilka	osób	
zostanie	przeniesionych	do	szkół	
podstawowych,	część	osób	będzie	
jednocześnie	nauczać	w	gimna-
zjum	i	szkołach	podstawowych.	
W	roku	2018/2019	również	nie	
przewidziano	 zwolnień, 	 zaś	
w	ostatnim	roku,	tj.	2019/2020	po	
wszystkich	przeniesieniach	osiem	
osób	pozostanie	bez	zatrudnienia	
–	i	jest	to	wersja	najbardziej	pesy-
mistyczna.	Już	dziś	wiemy,	że	ta	
liczba	będzie	na	pewno	mniejsza” 
–	powiedział	dyrektor	gimnazjum.
Następnie	głos	zabrała	Pani	

Grażyna	Grabowska	–	Naczelnik	
Wydziału	Spraw	Społecznych	
i	Edukacji	w	Sławnie.
„Utworzenie	trzech	szkół	pod-

stawowych	w	mieście	będzie	naj-

mniej	korzystne,	przede	
wszystkim	dla	nauczycie-
li.	Wtedy	większość	z	Was	
będzie	pracować	w	nie-
pe łnych 	 wymiarach ,	
a 	 kosz ty 	 u t rzymania	
trzech	szkół	będą	tylko	
rosły.	W	chwili	obecnej	
do	miejskich	szkół	uczęsz-
cza	około	1000	dzieci.	
Obecnie	średnia	w	klasie	
wynosi 	 20/21	 dzieci ,	
a	analizując	dane	demo-
graficzne	naszego	miasta	
wiemy,	że	póki	co	 tych	
dzieci	nie	przybędzie.	Pa-
miętajmy	również,	że	nie	
wszystkie	dzieci	ze	sła-
wieńskich	 przedszkoli	
trafią	do	naszych	szkół.	
Brakuje	po	prostu	dzieci.	

Utrzymanie	dwóch	szkół	pod-
stawowych	daje	nam	większe	

możliwości	działania	–	a	to	będzie	
korzystne	 również	dla	dzieci.	
Środki	potrzebne	na	utrzymanie	
trzeciej	szkoły	można	wykorzystać	
i	zainwestować	w	podnoszenie	ja-
kości	kształcenia	dzieci	oraz	w	po-
lepszenie	zaplecza	dydaktycznego.	
Nie	wspominamy	tutaj	o	termomo-
dernizacji	obiektów	–	są	to	kosz-
towne	inwestycje”	–	podsumowa-
ła	Grażyna	Grabowska.
	Podczas	spotkania	Burmistrz	

zapoznał	się	z	opiniami	oraz	od-
czuciami	nauczycieli	i	do	każdej	
sugestii	się	ustosunkował.	Na	ko-
niec	burmistrz	podkreślił,	że	jest	
otwarty	na	wszelkie	propozycje	ze	
strony	nauczycieli	proponując	
jednocześnie,	aby	wspólnie	roz-
wiązywać	problem	zatrudnienia	
i	wypracować	taki	model,	który	
pozwoli	 zminimalizować	 ich	
zwolnienia	lub	całkowicie	unik-
nąć	tego	problemu.
„Wydaje	mi	się,	że	nie	możemy	

podchodzić	do	tej	sprawy	aż	tak	
bardzo	pesymistycznie.	Nie	zgodzę	
się	na	pewno	z	wypowiedzią	p.	
Wojciecha	Szczęsnego,	który	pod-
czas	ostatniej	Sesji	Rady	Miejskiej	
mówił,	że	pracę	straci	ponad	50	
nauczycieli.	Nasze	wyliczenia	po-
kazują	całkowicie	coś	innego”	–	
podkreślił	na	zakończenie	bur-
mistrz	Sławna.

Spotkanie z nauczycielami i pracownikami Gimnazjum MIejskiego
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Zmiany w systemie edukacji – spotkanie z nauczycielami Zatwierdzono uchwałę w sprawie nowej sieci szkół
7	marca	2017	roku,	miejscy	

radni	podjęli	uchwałę	w	sprawie	
projektu	dostosowania	sieci	szkół	
podstawowych	i	gimnazjum	do	
nowego	ustroju	szkolnego.	Zanim	
odbyła	się	Sesja	Rady	Miejskiej,	
radni	wspólnie	z	burmistrzem	
i	dyrektorami	sławieńskich	szkół,	
analizowali	różne	rozwiązania	do-
tyczące	dostosowania	sieci	szkół	
w	mieście.
	„Z	przykrością	muszę	stwier-

dzić,	ale	nie	jesteśmy	w	stanie	wy-
datkować	więcej	 środków	 na	
oświatę	ponieważ	ograniczają	nas	
nowe	wskaźniki,	które	zmuszają	
samorządy	do	ograniczania	wy-
datków	bieżących,	a	zwiększeniu	
wydatków	majątkowych.	Dokonu-
jąc	analiz,	nie	ma	naprawdę	żad-
nej	argumentacji,	aby	utrzymać	
trzy	szkoły	podstawowe	na	terenie	
miasta.	Miałoby	to	swoje	konse-
kwencje	dla	nas	wszystkich.	Taka	
sytuacja	doprowadziłaby	do	tego,	
że	w	każdej	szkole	byłaby	bardzo	
mała	ilość	dzieci,	co	wiązałoby	się	
z	koniecznością	utworzenia	du-
żych	klas.	Konsekwencja	jest	taka,	
że	większość	nauczycieli	–	pod-
kreślam	ze	wszystkich	szkół	–	pra-
cowałaby	od	września	br.	na	nie-
pełnych	etatach.	To	jest	dla	mnie	
wariant	najgorszy	z	możliwych.	
Dlatego	skupiliśmy	się	na	takiej	
analizie,	która	z	jednej	strony	po-
zwala	ograniczyć	pewnego	rodza-
ju	koszty,zapewni	dzieciom	kom-
fortowe	warunki	nauczania	jeśli	
chodzi	o	liczebność	w	klasie	oraz	
pracę	dla	nauczycieli”	–	powie-
dział	burmistrz.
Na	spotkaniu	poruszono	rów-

nież	temat	przeniesienia	Szkoły	
Podstawowej	nr	1	w	Sławnie	do	
budynku	obecnego	Gimnazjum.
„Nie	ma	możliwości	przekształ-

cenia	obecnego	budynku	Gimna-
zjum	na	inne	cele,	stąd	logicznym	
wydaje	się	przeniesienie	Szkoły	
Podstawowej	nr	1	do	budynku	
Gimnazjum.	Ponadto	obok	Gim-
nazjum	jest	dobre	zaplecze	spor-
towe,	są	dwie	hale	sportowe	i	sta-
dion.	W	budynku	po	Szkole	Pod-
stawowej	nr	1	można	wykonać	
wiele	rzeczy,	od	przekształcenia	
go	na	blok	mieszkalny,	po	stwo-
rzenia	zaplecza	pod	dalszą	uży-

teczność	 publiczną.	
Można	przenieść	dwa	
przedszkola	w	to	miej-
sce.	 Jest	 możliwość	
stworzenia	przychodni	
lekarskiej	czy	apteki,	
o	którą	od	lat	domaga-
ją	się	mieszkańcy	Osie-
dla	Dzieci	Wrzesiń-
skich.	Wcześniej	 nie	
było	takich	warunków.	
Orlik	dalej	będzie	funk-
cjonował	i	będzie	za-
rządzany	przez	Ośro-
dek	Sportu	i	Rekreacji.	
Dlatego	też	wiele	tema-
tów	na	ODW	można	roz-
wiązać.	Jesteśmy	otwarci	
na	szereg	innych	propozycji	od	
mieszkańców,	aby	wyjść	naprze-
ciw	Ich	oczekiwaniom.	Nie	można	
popadać	w	niepokój.	Staramy	się	
szukać	rozwiązań,	które	będą	naj-
mniej	szkodliwe	dla	nas	wszyst-
kich	–	dla	finansów,	dla	uczniów	
i	dla	nauczycieli”	–	podkreślił	
burmistrz.
Projekt	podjętej	uchwały	zakła-

da	przekształcenie	dwóch	sześcio-
letnich	 szkół	 podstawowych	
w	dwie	ośmioletnie	szkoły	pod-
stawowe,	natomiast	w	przypadku	
Gimnazjum	z	dniem	1	września	
2017	roku	rozpocznie	się	proces	
jego	wygaszania.	Tak	więc	liczba	
szkół	podstawowych	nie	ulegnie	
zmianie	w	 stosunku	do	 stanu	
obecnego.	Wynika	to	z	aktualnej	
liczby	dzieci	w	szkołach	oraz	do-
konanej	analizy	demograficznej,	
z	której	wynika,	że	w	latach	2011	
–	2016	nie	odnotowano	tendencji	
wzrostowej	urodzeń.	Dane	demo-
graficzne	są	stabilne.	Przy	ustala-
niu	sieci	szkół	oprócz	analizy	de-
mograficznej	wzięto	również	pod	
uwagę	zasoby	istniejącej	bazy	
oświatowej.	Od	1	września	2019	
roku	planowana	jest	zmiana	sie-
dziby	Szkoły	Podstawowej	Nr	1,	
która	przeniesiona	zostanie	do	bu-
dynku	po	wygaszonym	z	dniem	
31	sierpnia	2019	roku	gimnazjum.	
Zmiana	siedziby	szkoły	spowodo-
wana	jest	również	poprawą	wa-
runków	lokalowych	szkoły.	Nowa	
siedziba	zapewni	dzieciom	ośmio-
letniej	szkoły	podstawowej	lepsze	
warunki	lokalowe	do	realizacji	za-

jęć	m.in.	 sale	 gimnastyczne.	
Nowe	obwody	szkół	podstawo-
wych	zapewniają	 zachowanie	
ustawowo	określonych	odległości	
dotyczących 	 drogi 	 dz iecka	
z	domu	do	szkoły.
W	sprawie	nauczycieli	głos	za-

brała	Pani	Maria	Poprawska	–	
radna	Rady	Miejskiej	w	Sławnie
„	Spotkaliśmy	się	z	gronem	pe-

dagogicznym	z	Gimnazjum	Miej-
skiego	nr	1	w	Sławnie.	Przedsta-
wiono	nam	podpisy	w	sprawie	
utworzenia	Szkoły	Podstawowej	
nr	2	w	Sławnie.	Co	teraz?	Teraz	
stawiamy	na	szale	dziecko	i	eko-
nomię.	Są	rodzice	dla	których	
przeniesienie	siedziby	SP	nr	1	nie	
stanowić	będzie	żadnego	proble-
mu,	ale	są	też	rodzice,	dla	których	
będzie	to	ogromny	kłopot”	–	po-
wiedziała	radna.
Na	 to	pytanie	odpowiedział	

Krzysztof	Frankenstein	–	bur-
mistrz	Sławna
„	Wydawało	mi	się,	że	po	ostat-

nim	spotkaniu	z	nauczycielami	
z	Gimnazjum	Miejskiego	wyjaśni-
liśmy	sobie	wszystkie	kwestie.	Po-
tem	jednak	niektórzy	próbowali	
wymusić,	aby	stworzyć	bądź	prze-
kształcić	 obecne	Gimnazjum	
w	Szkołę	Podstawową.	Ale	jest	je-
den	poważny	problem	–	nie	ma	
dzieci.	I	tutaj	zderzamy	się	z	bru-
talną	ekonomią,	która	odbija	się	
na	nas	wszystkich”	–	zaznaczył	
burmistrz.
Nad	ideą	utworzenia	dodatko-

wej	szkoły	mówił	również	Jaro-
sław	Stark	–	radny	Rady	Miej-
skiej	w	Sławnie.

„Zastanawiam	się	dalej	nad	
ideą	utworzenia	trzeciej	szkoły	
podstawowej.	Wczoraj	na	spotka-
niu	z	nauczycielami	padł	pomysł,	
żeby	w	miejsce	Gimnazjum	stwo-
rzyć	bądź	przenieść	Przedszkole	
albo	przeznaczyć	budynek	na	inne	
cele”	–	powiedział	Jarosław	Stark
„W	tej	sytuacji	od	września	br.	

uczniowie	Gimnazjum	Miejskiego	
byliby	wspólnie,	w	jednej	szkole,	
z	uczniami	klas	podstawowych.	
Który	rodzic	na	to	wyrazi	zgodę?	
Czy	nie	lepiej	jest	dopłacać	do	ja-
kości	kształcenia	dzieci,	niż	utrzy-
mywać	obiekty	tylko	dla	obiek-
tów?”	–	odpowiadał	burmistrz.
O	sytuacji	Gimnazjum	wypo-

wiedział	 się	 również	Henryk	
Kudźma	–	dyrektor	placówki.
„W	chwili	obecnej	musimy	wy-

konać	remont	budynku	zgodnie	
z	zaleceniami	sanepidu.	Remont	
ogrzewania,	remont	dachu,	dosto-
sowanie	pomieszczeń.	Oczywistym	
jest	dobro	dziecka	–	to	stoi	na	
pierwszym	miejscu.	Przy	dwóch	
szkołach	podstawowych	lepszym	
rozwiązaniem	jest	przeznaczenie	
środków	na	dodatkowe	zajęcia	–	
tworzenie	klas	językowych,	zajęć	
logopedycznych,	zajęć	z	psycholo-
giem	i	pedagogiem.	To	będzie	
przede	wszystkim	z	korzyścią	dla	
dzieci”	–	powiedział	dyrektor	
Gimnazjum.
31 	 marca 	 2017 	 roku , 	 po																		

uzyskaniu	pozytywnej	opinii	ku-
ratora	oświaty,	podjęto	uchwałę	
w	sprawie	nowej	sieci	szkół	na				
terenie	Sławna.

Komisje Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie projektu sieci szkół
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Ponad	105,5	mln	zł	zebrano	
podczas	tegorocznego	25.	Finału	
Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	
Pomocy.	To	o	ponad	30	mln	zł	
więcej	niż	rok	temu,	kiedy	WOŚP	
zebrała	ponad	72	mln	zł.	Także	
sławieński	finał,	przeprowadzony	
pod	patronatem	Burmistrza	Mia-
sta	Sławno,	przejdzie	do	historii.	
15	stycznia	2017	roku	Sławno	po	
raz	kolejny	okazało	się	Miastem	
Ludzi	Wielkich	Serc,	gdyż	to	wła-
śnie	dzięki	Państwa	wsparciu	ten	
finał	był	wyjątkowy	i	rekordowy.
Takich	pieniędzy	na	rzecz	Fun-

dacji	Wielkiej	Orkiestry	Świą-
tecznej	Pomocy	w	Sławnie	dotąd	
nie	zebrano.	I	choć	wszyscy	pod-
kreślają,	że	nie	o	bicie	rekordów	
tu	chodzi	to	suma	jaką	udało	się	
zebrać	Miejskiemu	Sztabowi	robi	
wrażenie,	bo	łącznie	zebrano	48	
tysięcy	złotych!
Miejski	Sztab	WOŚP	przygoto-

wał	wiele	atrakcji,	które	zapewni-

ły	całodzienną,	wspaniałą	zabawę	
dla	mieszkańców	miasta.	Impre-
zę,	która	po	raz	pierwszy	odbyła	
się	w	hali	widowiskowo-sporto-
wej	przy	Szkole	Podstawowej	nr	
3	w	Sławnie,	poprowadzili	Maciej	
Stanisławski,	Marta	Stępień	oraz	
Dominik	Margielewski,	którzy	
o	godz.	14:00	wspólnie	z	Krzysz-
tofem	Frankensteinem	–	burmi-
strzem	Sławna	dokonali	oficjalne-
go	otwarcia	imprezy.
W	pierwszej	kolejności	odbyły	

się	występy	zespołów	tanecznych	
Finezja	i	Gracja	oraz	zespołu	lu-
dowego	„Sławianki”.	Następnie	
na	scenie	z	programem	artystycz-
nym	wystąpiły	dzieci	ze	sławień-
skich	przedszkoli.	Występy	prze-
platane	były	aukcjami	różnego	ro-
dzaju	przedmiotów,	m.in.	zapro-
szeń,	kuponów,	voucherów,	koszy	
wędlin	oraz	rybek	i	żółwia	prze-
kazanych	przez	licznych	ofiaro-
dawców.	Po	godzinie	17:00	przy-

szedł	czas	na	główną	licytację,	
m.in.	srebrnego	serduszka	ufun-
dowanego	przez	Miejski	Sztab	
WOŚP	oraz	Złotego	Serduszka	
ufundowanego	przez	Pracownię	
Złotniczą	–	Marzena	Dresler.	Po-
nadto	Ireneusz	Siernicki	ze	Sław-
na	na	licytację	przekazał	certyfi-
kowane	Złote	Serduszko	z	1998	
roku.	Łącznie	z	licytacji	zebrano	
ponad	21	tysięcy	złotych!!!
Wielką	atrakcją	dla	najmłod-

szych	był	pokaz	ratownictwa	me-
dycznego,	sprzętu	gaśniczego,	po-
kazu	samoobrony	przygotowane-
go	przez	Pana	Andrzeja	Glinkę	
i	jego	uczniów	oraz	występy	lo-
kalnych	artystów.	Swoje	umiejęt-
ności	zaprezentowały	również	
grupy	taneczne	ze	Szkoły	Tańca	
Magnetica	–	Agaty	Ludwikow-
skiej-Kaczan.	O	godz.	19:00	na	
scenie	pojawił	 się	wielki	 tort	
w	kształcie	serca,	ufundowany	
przez	Piekarnię	Państwa	Jaku-
bowskich	ze	Sławna.

Na	zakończenie	programu	od-
był	się	koncert	zespołu	New	Stars	
z	Kołobrzegu,	który	porwał	na	
scenę	licznie	zebraną	tego	dnia	
młodzież.	Tuż	po	godzinie	20.00	
tradycyjnie	zostało	puszczone	
światełko	do	nieba,	uświetnione	
pokazem	pięknych	fajerwerków.
Przez	cały	dzień	 relacje	na	

żywo	ze	sławieńskiej	 imprezy	
można	było	śledzić	na	profilach	
społecznościowych,	profilu	sła-
wieńskiego	WOŚP-u	 oraz	 na	
Ogólnopolskiej	Mapie	Wydarzeń	
przygotowanej	przez	patrona	me-
dialnego	–	telewizję	TVN.	Miej-
ski	 Sztab	Wielkiej	Orkiestry	
Świątecznej	Pomocy	w	Sławnie	
dziękuje	jeszcze	raz	wszystkim	
wolontariuszom,	sponsorom,	dar-
czyńcom,	 lokalnym	mediom	
i	wszystkim	mieszkańcom	za	
udzieloną	pomoc	bo	przecież	gra-
my	do	końca	świata	i	jeden	dzień	
dłużej.

Rekordowy 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Program artystyczny uświetniły występy przedszkolaków

Tort ufundowany został przez
Piekarnię Jakubowskich ze Sławna

Wolontariusze liczyli zebrane środki
do późnych godzin wieczornych

Szefem miejskiego sztabu była p. Grażyna Diak
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Czarujący festiwal z „Gracją” za nami

04	lutego	2017	roku	po	raz	dzie-
wiąty	Sławno	stało	się	stolicą	tańca	
w	regionie.

IX	Karnawałowy	Festiwal	Tańca	
z	„Gracją”,	zorganizowany	przez	
Szkołę	Podstawową	nr	1	w	Sławnie,	
Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	w	Sław-
nie,	Stowarzyszenie	„Gracja”	oraz	
Urząd	Miejski	w	Sławnie	przycią-
gnął	do	miasta	blisko	300	tancerzy	
z	całego	Pomorza	oraz	 taneczną			
grupę	 z 	 par tnerskiego	 miasta																		
Rinteln.	Na	parkiecie	hali	widowi-
skowo-sportowej 	 przy	 Szkole																
Podstawowej	nr	3	w	Sławnie	królo-
wały	rytmy	taneczne,	piękne,	stroje,	
szyk	i	elegancja.

Festiwal	wspólnie	otworzyli	Pani	
Anna	Hruzd	–	dyrektor	Szkoły	Pod-
stawowej	 nr	 1	w	 Sławnie	 oraz																		
Robert	Stępień	–	Zachodniopomor-
ski	Wicekurator	Oświaty.	Następnie														

pomysłodawczyni	imprezy	–	instruk-
tor	tytułowej	„Gracji”	–	Pani	Anna	
Marciniak-Zielińska	przywitała	
wszystkich	tancerzy,	którzy	zapre-
zentowali	się	przed	licznie	zgroma-
dzoną	tego	dnia	publicznością.

Po	 przeszło	 trzygodzinnych														
występach	wszyscy	 uczestnicy	
otrzymali	jubileuszowe	złote	medale	
wydane	z	okazji	700-lecia	Miasta	
Sławno.	Ponadto	sędziowie,	w	skła-
dzie:	Małgorzata	Kopaczewska	ze	
Szczecina,	Joanna	Suwińska	z	Py-
rzyc,	Jacek	Janda	z	Zielonej	Góry,	
Błażej	Alencynowicz	ze	Szczecina	
oraz	sędziowie	skrutinerzy:	Joanna	
Niedziela	z	Białogardu	oraz	Hubert	
Potiuk	ze	Słupska	postanowili	wy-
różnić	grupy	taneczne	i	zawodników,	
przyznając	okolicznościowe	pucha-
ry.	W	kategorii	formacje	taneczne	
Puchary	Dyrektora	Szkoły	Podsta-

wowej	nr	1	w	Sławnie	otrzymali:
 – nowatorstwo artystyczne 

w tańcu	 –	Top	Dance	Pełczyce	
„Cada	Dia”

 – najlepsza etiuda taneczna	–	
Finezja	OSiR	Sławno,	„Dance	with	
me”

 – najlepsza kompozycja tańca 
–	zespół	partnerskiego	miasta	Rintel-
n,”Garde	marsch”

 – najlepsze show taneczne –	
Gracja	Sławno	„Eksplozja”

 – najlepsza technika tańca	–	
FitDance	Białogard,	„Przebudzenie”

 – najlepsze widowisko taneczne 
–	Gracja,	„Disco”

 – gracja i wdzięk zespołu –	Eu-
foria	Sławsko,	„Bon	appetit”

 – najlepsza choreografia	–	Fi-
nezja,	Modern	Dance

W	kategorii	pary	taneczne	do	lat	
10	Puchary	Dyrektora	OSiR	w	Sław-

nie	otrzymali:
I	miejsce	Gabriela	Kaca	i	Michał	

Rosiak
II	miejsce	Julia	Pawlak	i	Oliwier	

Kusznerczuk
III	miejsce	Maria	Pominkiewicz	

i	Jakub	Jurczyk.
W	kategoria	pary	taneczne	do	lat	

12	Puchary	Przewodniczącej	Rady	
Miejskiej	w	Sławnie	otrzymali:

I	miejsce	Aleksandra	Chamarczuk	
i	Jakub	Pszczoła

II	miejsce	Martyna	Tkaczyk	i	Ma-
teusz	Gracki

III	miejsce	Martyna	Tkaczyk	
i	Paweł	Kowalczyk

W	kategorii	pary	taneczne	powy-
żej	lat	12	Puchary	Burmistrza	Miasta	
Sławno	otrzymali:

I	miejsce	Julia	Koperska	i	Filip	
Grzebień

II	miejsce	Martyna	Skrobek	i	Ja-
kub	Gutowski

III	miejsce	Magdalena	Radziwon	
i	Filip	Grzebień

Nagrody	publiczności	w	poszcze-
gólnych	kategoriach	wiekowych	
otrzymali:

I	miejsce	kat.	do	lat	10	–	Urszula	
Wanago	i	Arkadiusz	Fedoruk

I	miejsce	kat.	do	lat	12	–	Agniesz-
ka	Kening	i	Igor	Torowicz

I	miejsce	powyżej	lat	12	–	Kinga	
Zanijat	i	Konrad	Świątek

Był	to	niezwykły	wieczór	pełen	
piękna,	elegancji	i	gracji.	Za	organi-
zację	tej	wyjątkowej	imprezy	należy	
również	podziękować	 rodzicom	
dzieci	i	sponsorom,	którzy	zapewni-
li	profesjonalną	i	przepiękną	oprawę	
całego	festiwalu.	A	już	w	przyszłym	
roku	Organizatorzy	zapraszają	na	ju-
bileuszowy	X	Karnawałowy	Festi-
wal	Tańca	z	„Gracją”.

W festiwalu uczestniczyli tancerze
z partnerskiego miasta Rinteln

Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem
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	 Marsz	upamiętniający	Żołnierzy	
Wyklętych	odbył	się	4	marca	2017	
roku	w	Sławnie.	Tego	dnia	miesz-
kańcy	miasta	i	regionu	przeszli	uli-
cami	Sławna,	by	uczcić	Narodowy	
Dzień	Pamięci	Żołnierzy	Wyklętych.
	 Marsz	poprzedziła	msza	święta	
w	 kościele	 pw.	 św.	Antoniego	
w	Sławnie,	celebrowana	przez	ks.	
Mateusza	Krzywickiego	–	probosz-
cza	 parafii 	 pw.	 św.	Antoniego	
w	Sławnie	oraz	ks.	Jana	Giriatowi-
cza	–	wieloletniego	proboszcza	para-
fii	św.	Jacka	w	Słupsku.	W	uroczy-
stościach,	organizowanych	przez	
Społeczny	Komitet	Marszu	Żołnie-
rzy	Wyklętych	w	Sławnie,	w	skła-
dzie:	Łukasz	Suchanowski,	Paweł	
Łoziński,	Marek	Mikitiuk,	Dawid	
Grzybek,	Konrad	Lewiński,	Adrian	
Kupniewski,	udział	wzięli	również	
zaproszeni	goście,	m.in.	Marek	Sub-
ocz	–	Wicewojewoda	Zachodniopo-
morski,	Krzysztof	Frankenstein	–	
burmistrz	Sławna,	Robert	Stępień	
–	Zachodniopomorski	Wicekurator	
Oświaty,	ppłk	dypl.	Robert	Hrycko-
wian	–	Wojskowy	Komendant	Uzu-
pełnień	w	Koszalinie,	a	także	środo-
wiska	kombatanckie	i	służby	mun-
durowe.	W	mszy	św.	uczestniczyły	
także	poczty	sztandarowe,	m.in.	
Związku	Kombatantów	RP	i	Byłych	
Więźniów	Politycznych	w	Sławnie,	
sławieńskiego	Hufca	ZHP	czy	Ze-
społu	Szkół	im.	J.H.	Dąbrowskiego	
w	Sławnie.
	 Po	mszy	św.	uczestnicy,	w	towa-
rzystwie	pojazdów	wojskowych,	
przemaszerowali	z	biało-czerwony-
mi	flagami	w	kierunku	placu	ks.	
kard.	Wyszyńskiego	w	Sławnie.	

W	tym	miejscu	odbył	się	Apel	Pole-
głych	oraz	okolicznościowe	przemó-
wienia.	Słowa	podziękowania	prze-
kazał	Marek	Subocz	–	Wicewojewo-
da	Zachodniopomorski.
	 „Szanowni	Państwo,	z	okazji	ob-
chodów	Narodowego	Dnia	Pamięci	
Żołnierzy	Wyklętych	chciałbym	ser-
decznie	podziękować	mieszkańcom	
Sławna	za	kultywowanie	pamięci	
o	bohaterach	podziemia	niepodle-
głościowego.	Szczególnie	dziękuje	
osobom	zaangażowanym	w	działal-
ność	Społecznego	Komitetu	Marszu	
Żołnierzy	Wyklętych	w	Sławnie.	Pań-
stwa	postawa	jest	godna	najwyższe-
go	uznania	i	szacunku.	Przywracacie	
Państwo	pamięć	o	 tych,	których	
chciano	wymazać	z	kart	polskiej	hi-
storii”	–	powiedział	wicewojewoda	
zachodniopomorski.
Następnie	z	rąk	Wicewojewody	Za-
chodniopomorskiego	oraz	Krzyszto-

fa	Frankensteina	–	burmistrza	Sław-
na	medale	 „Obrońcy	Ojczyzny	
1939-1945”,	nadawane	przez	Urząd	
do	Spraw	Kombatantów	i	Osób	Re-
presjonowanych,	otrzymali:
•	kpt.	Czesław	Hajduk	ps.	„Gopło”	
(ur.	1932)	–	zastępca	komendanta	
głównego	działającej	na	terenie	po-
wiatu	sławieńskiego	Polskiej	Orga-
nizacji	Wojskowej	w	latach	1948-
1949,
•	Józef	Caban	(ur.	1915)	–	jedyny	
żyjący	w	powiecie	sławieńskim	żoł-
nierz	kampanii	wrześniowej	1939	
roku,
•	ppor.	Tadeusz	Kowal	(ur.	1934)	–	
członek	organizacji	młodzieżowej	
„Kontynuatorka	Armii	Krajowej”	
w	latach	1949-1950,
•	ppor.	Stanisława	Drzewiecka	ps.	
„Dziarska”	(ur.	1926)	–	sanitariusz-
ka	i	łączniczka	w	Armii	Krajowej	
oraz	organizacji	Wolność	i	Niezawi-

słość,
•	por.	Zofia	Piec	ps.	„Kwiatek”	
(ur.	1925)	–	kombatantka	Armii	
Krajowej,
•	por.	Waleria	Kot	(ur.	1919)	–	
najstarsza	kombatantka	na	ziemi	
sławieńskiej,	sanitariuszka	1.	Ar-
mii	Wojska	Polskiego,
•	ppor.	Leopold	Garczyński	ps.	
„Gruda”	(ur.	1927)	–	żołnierz	27.	
Wołyńskiej	Dywizji	Piechoty	
Armii	Krajowej,
•	por.	Irena	Nowak	ps.	„Wichu-
ra”	(ur.	1928)	–	łączniczka	AK	
w	oddziale	por.	Witolda	Kuchar-
skiego	ps.	„Wicher”,
•	por.	Jan	Słabysz	(ur.	1925)	–	
ostatni	żyjący	uczestnik	szarży	
kawalerzystów	pod	Borujskiem,	
uczestnik	zaślubin	Polski	z	Bał-

tykiem	w	Kołobrzegu	w	1945	r.,
•	por.	Józef	Kwiatkowski	(ur.	1927)	
–	żołnierz	1.	Armii	Wojska	Polskie-
go,
•	ppor.	Maria	Iwko	ps.	„Zocha”	(ur.	
1921)	–	łączniczka	w	27.	Wołyńskiej	
Dywizji	PIechoty	AK,
•	ppor.	Stanisława	Szokalska	ps.	
„Orlica”	(ur.	1921)	–	sanitariuszka	
i	łączniczka	Armii	Krajowej	na	zie-
mi	podkarpackiej	(Gorlice,	Szym-
bark)	w	latach	1942-1945.
	 Na	 zakończenie	 uroczystości	
Krzyżem	Czynu	Frontowego,	nada-
wanym	w	wyrazie	uznania	za	upo-
wszechnianie	czynów	bohaterstwa	
i	ofiarności	polskiego	żołnierza,	
przejawionych	w	walkach	fronto-
wych	z	niemieckim	agresorem	w	la-
tach	II	Wojny	Światowej	odznaczo-
na	została	Pani	ppor.	Aleksandra	
Szpaczyńska.

II Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sławnie

One Billion Rising w Sławnie – zatańczyli przeciw przemocy
	 W	Walentynki, 	 w	 ponad	 70																			
polskich	 miastach	 odbyły	 się																							
happeningi	pod	szyldem	„Nazywam	
się	Miliard	–	One	Billion	Rising”.	
To	globalna	inicjatywa,	która	ma	
zwrócić	uwagę	na	problem	przemo-
cy	wobec	kobiet.
	 Happening	skupia	się	na	proble-
matyce	wykorzystywania	kobiet	i	jej	
ujawnianiu	oraz	zachęca	do	jeszcze	
w i ę k s z e j 	 m i ę d z y n a r o d owe j																												
solidarności	w	domaganiu	się	poło-
żenia	kresu	wszystkim	formom	prze-
mocy	wobec	kobiet	i	dziewcząt.
	 „W	ramach	akcji	„Nazywam	się	
Miliard”	poruszany	jest	trudny	spo-
łecznie	temat	przemocy	wobec	ko-
biet,	a	szczególnie	sprawa	gwałtów	
na	randkach.	Przemoc	–	niestety	–	
może	się	na	nich	zdarzyć,	a	ofiarą	

padają	najczęściej	młode	kobiety”	–	
powiedziała	organizatorka	sławień-
skiej	akcji	Pani	Ewelina	Stach.
	 „Czemu	akurat	taniec?	Tańcząc,	
ludzie	rządzą	swoimi	ciałami.	Taniec	
jest	metaforą	tego,	o	co	walczą	or-
ganizatorzy	–	by	kobiety	miały	pełną	
kontrolę	nad	własnym	ciałem	i	nikt,	
nigdy	przemocą	nie	przekraczał	wy-
znaczonych	granic.	Wspólny	taniec	
wyzwala	energię	–	razem	można	
więcej,	głośniej,	wyraźniej	podkre-
ślać	swój	akt	solidarności	z	kobieta-
mi	zaznającymi	przemocy	w	myśl	za-
sady	–	Jedna	za	miliard.	Miliard	za	
jedną”–	dodała
	 W	akcji	mógł	wziąć	udział	każdy,	
wystarczyło	przyjść	we	wtorkowe	
popołudnie	na	halę	widowiskowo-
sportową	przy	Szkole	Podstawowej	

nr	3	w	Sławnie.
	 „W	akcji	Nazywam	się	Miliard	
uczestniczę	od	samego	początku,	po-
nieważ	jestem	koordynatorką	akcji	
w	Koszalinie.	Cieszę	się	bardzo,	że	
w	tym	roku	akcja	rozrosła	się	i	odby-
ła	się	również	w	Sławnie.	Czy	sa-
mym	tańcem	
j e s t e ś m y	
w	stanie	coś	
zrobić?	Tań-
c z y 	 c o r a z	
więcej	miej-
scowości.	To	
chyba	jedy-
na	 taka	ak-
c j a 	 a n t y -
przemoco -
wa,	o	której	
udało	się	za-

chęcić	 tak	dużo	osób.	Tańczymy	
i	walczymy,	żeby	była	ratyfikowana	
konwencja	antyprzemocowa”	–	wy-
jaśnia	Dorota	Chałat,	koordynatorka	
akcji	One	Billion	Rising	w	Koszali-
nie.
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	 „Rewelacyjny”,	„fantastyczny”,	
„świetnie	się	bawiłyśmy”,	–	 tak	
o	XIV	Babskim	Wieczorze	mówiły	
Panie,	które	w	dzień	swojego	święta	
przybyły	do	Sławieńskiego	Domu	
Kultury.
	 Świetnym	dowcipem	i	niebanal-
nymi	skeczami	publiczność	bawił	je-
den	z	najlepszych	polskich	kabare-
tów	„Smile”.	Panowie	już	od	pierw-
szych	minut	ruszyli	z	najlepszymi	
numerami	rozśmieszając	do	łez	na-
wet	najbardziej	poważne	osoby.	Nie	
można	było	się	nie	zaśmiać	ogląda-
jąc	i	słuchając	rozmowy	małżonków,	
ślubu	z	przyszłości	czy	finału	popu-
larnego	show:	„Mam	talent	jak	oni	
paprykarz	szczeciński”.	Atmosfera	
do	samego	końca	była	niesamowita,	
o	co	dbali	nie	tylko	artyści,	ale	też	
publiczność	(521	osób	w	dwóch	od-
słonach),	która	fenomenalnie	zgrała	
się	z	kabaretem.	Dzięki	czemu	mo-
gliśmy	zobaczyć	prawie	wcale	nie	

ćwiczone	owacje	na	
stojąco,	w	ogóle	nie	
ćwiczone	 oczepiny	
(Panie	 rwały	 się	 do	
tańca	na	scenie	z	kaba-
retem)	oraz	zespół	im-
prowizacyjny,	 który	
wcale	improwizacyjny	
nie	był,	ponieważ	Pa-
nie	genialnie	zagrały	
n a 	 t u b a c h . 	 A 	 p o	
wszystkim	grono	fanek	
ustawiło	się	w	kolejce	
po	zdjęcia	i	autografy.	
Organizatorem	Bab-
skiego	Wieczoru	był	
Sławieński	Dom	Kul-
tury,	natomiast	nagro-
dy	ufundowali:	Gabi-
net	Kosmetyczny	Iwo-
ny	Siernickiej,	Gabinet	
Kosmetyczny	„Cosmetica”	Agniesz-
ki	Staciwy,	Grupa	Żywiec,	Health	
Resort	&	Medical	SPA	Panorama	

Morska,	KinAds	–	Broker	Reklamy	
Filmowej,	MD	Pracownia	Złotnicza	
Marzeny	Dresler,	Restauracja	„Mor-
ska”	Anny	Cieplik,	Salon	Fryzjerski	

„Marta”	Marty	Gałki,	Salon	Kosme-
tyczny	„La	Belle”	Day	Spa	&	Beau-
ty	Marty	Mazur	oraz	Studio	Urody	
Anny	Panek.

Udany Babski Wieczór z kabaretem SMILE

Finał Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego
	 W	sobotę,	11	marca	w	Sławień-
skim	Domu	Kultury	odbył	się	finał	
etapu	powiatowego	Ogólnopolskie-
go	Małego	Konkursu	Recytator-
skiego	organizowanego	w	ramach	
Amatorskiego	Ruchu	Artystyczne-
go.
Swoje	 zdolności	krasomówcze	
w	trzech	kategoriach	wiekowych	
zaprezentowało	aż	28	uczestników.	
Ewa	Sobczak	–	przewodnicząca	
Jury	ze	Szczecina	bardzo	chwaliła	
wszystkich	wykonawców,	 nie	
szczędziła	dobrych	słów	i	była	pod	
wielkim	wrażeniem	poziomu	nie	
tylko	recytacji,	ale	też	zaangażowa-
nia	i	przygotowania,	o	czym	świad-
czy	duża	liczba	osób	wyróżnio-
nych.	W	kategorii	klas	I-III	wyróż-
nienia	zdobyli:	Dominik	Krawczyk	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Bobro-
wicach,	Piotr	Śpiechowicz	z	Zespo-
łu	Szkół	we	Wrześnicy,	Miłosz	Sta-
chowski	z	Zespołu	Szkół	w	Korli-
nie	oraz	Nikola	Zagorodnikow	
z	Zespołu	Szkół	w	Sławsku.	Repre-
zentować	powiat	na	przeglądzie	
wojewódzkim	w	Szczecinie	będzie	
Maja	Włodarczyk	z	Zespołu	Szkół	
w	Korlinie,	 która	 zwyciężyła	
w	swojej	kategorii.	W	klasach	IV-
VI	poziom	był	najbardziej	wyrów-
nany,	Jury	postanowiło	przyznać	
wyróżnienia	wszystkim	uczestni-
kom:	Aleksandrze	Roguszewskiej	
z	Zespołu	Szkół	w	Sławsku,	Ana-
stazji	Czernikowskiej	z	Zespołu	
Szkół	w	Korlinie,	Annie	Smyk	ze	
S z k o ł y 	 P o d s t a w o w e j 	 w																									

Warszkowie,	Gabrieli	Bukowskiej	
z	Zespołu	Szkół	w	Pieszczu,	Trista-
nowi	Pobiechuszko	ze	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Bobrowicach,	Oliwii	
Hennig,	Oliwii	Mutce	oraz	Julii	
Mariak	(wszystkie	ze	Szkoły	Pod-
stawowej	nr	1	w	Sławnie),	w	tej	ka-
tegorii	laureatką	została	Wiktoria	
Kondras	z	Zespołu	Szkół	w	Korli-
nie	i	to	ona	będzie	reprezentowała	
nasz	powiat	w	Szczecinie.	W	kate-
gorii	szkół	gimnazjalnych	wyróż-
nienia	powędrowały	do:	Kornelii	
Chocianowskiej	z	Zespołu	Szkół	
w	Postominie,	Magdaleny	Grądz-

kiej,	Martyny	Lach	(obie	z	Gimna-
zjum	Miejskiego	nr	1	w	Sławnie),	
Leny	Jeżewskiej	z	Zespołu	Szkół	
w	Postominie	oraz	Wiktorii	Czerni-
kowskiej	z	Zespołu	Szkół	w	Korli-
nie.	Na	przeglądzie	wojewódzkim	
w	Szczecinie	reprezentować	powiat	
sławieński	będzie	 Julia	Creutz	
z	Zespołu	Szkół	w	Sławsku.	Orga-
nizatorzy	 gratulują	wszystkim	
uczestnikom	udanych	występów,	
które	zostały	ocenione	bardzo	wy-
soko	przez	całe	Jury	(Ewa	Sobczak,	
Anna	Libera	–	Wełniak	oraz	Eusta-
chy	Bindas),	nie	byłoby	to	możliwe	

gdyby	nie	ciężka	praca	nauczycie-
li:	Sylwii	Wronkowskiej,	Ilony	Bo-
cheńskiej	–	Michalik,	Renaty	Zby-
szyńskiej,	Małgorzaty	Korowaj-
czyk,	Jolanty	Wieczorek,	Anny	Dą-
browskiej,	Piotra	Rogalskiego,	Ka-
mili	Wiśniewskiej,	Edyty	Stachow-
skiej,	Marioli	Szydłowskiej,	Alicji	
Bukowskiej,	Agnieszki	Hennig,	
Czesławy	Radzkiej,	Katarzyny	
Bryndal,	Małgorzaty	Sarosiek,	
Małgorzaty	Nowak,	Ireny	Rogow-
skiej,	Eweliny	Królikowskiej,	Joan-
ny	Borończyk	–	Kosińskiej	oraz	
Grażyny	Diak.
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Grzegorz Czarnecki nowym Mistrzem Sławna w jedzeniu pączków!
		 W	Tłusty	Czwartek,	23	lutego	
2017	roku,	w	hali	widowiskowo-
sportowej	przy	Szkole	Podstawowej	
nr	3	w	Sławnie	królowały	pączki,	
a	o	diecie	nie	było	żadnej	mowy.	II	
Mistrzostwa	Sławna	w	 jedzeniu	
pączków	okazały	się	świetną	zabawą	
zarówno	dla	dzieci,	młodzieży	i	do-
rosłych.
	 Zapisy	do	pączkowej	rywalizacji	
trwały	od	godz.	15:00	i	z	każdą	mi-
nutą	przybywało	co	raz	więcej	kon-
kurentów.	Zanim	wszyscy	uczestni-
cy	przystąpili	do	rywalizacji,	na	par-
kiecie	zaprezentowali	się	tancerze	ze	
Szkoły	Tańca	Finezja	ze	Sławna.	Po	
występach,	pod	okiem	instruktorki	
Marty	Stępień,	uczestniczki	akcji	
One	Bilion	Rising	zaprezentowały	
wspólny	układ	taneczny	przeciw	
przemocy	wobec	kobiet.
	 Następnie	odbyło	się	losowanie	9	
śmiałków,	którzy	zamierzali	poko-
nać	Krzysztofa	Kowalczyka	–	zwy-
cięzcę	I	Mistrzostw	Sławna	w	Jedze-
niu	Pączków.	Do	konkursu	ostatecz-
nie	przystąpili:	Aleksandra	Kozyra,	
Grażyna	Antosik,	Oliwia	Osińska,	
Katarzyna	Pasik,	Sylwia	Roman,	
Grzegorz	Antosik,	Grzegorz	Czar-

necki,	Emil	Sękowski,	Arkadiusz	
Noga	oraz	Krzysztof	Kowalczyk.	
Przed	każdym	uczestnikiem	stanął	
talerz	z	dziesięcioma	pysznymi	
pączkami.	Zadanie	było	teoretycz-
nie	proste	–	zjedzenie	ich	w	jak	naj-
krótszym	czasie.	Do	wygrania	były	
sprzęty	gospodarstwa	domowego	
oraz	pakiety	pocieszenia,	ufundo-
wane	przez	sponsorów	imprezy:	
Obserwator	Lokalny	Sławno,	Pie-
karnia	Jakubowscy	oraz	PSS	Sław-
no.
	 Nowym	pączkowym	mistrzem	
Sławna	został	Grzegorz	Czarnecki,	
który	w	rekordowym	czasie	8	minut	
i	23	sekund	uporał	się	z	zawartością	
swojego	talerza,	bijąc	czas	zeszło-
rocznego	mistrza	Krzysztofa	Kowal-
czyka	–	10	minut	i	56	sekund.	Dru-
gie	miejsce	zajął	Emil	Sękowski	
z	czasem	12	minut	i	25	sekund,	zaś	
trzeci	był	Grzegorz	Antosik	–	14	mi-
nut	i	5	sekund.	Wśród	Pań	najlepsza	
okazała	się	Grażyna	Antosik,	z	cza-
sem	26	minut	i	33	sekund.	Zwycięz-
ca	II	Mistrzostw	otrzymał	główną	
nagrodę	w	postaci	sprzętu	AGD	oraz	
statuetki	pączkowego	Mistrza	Sław-
na	2017.	Pozostali	uczestnicy	rów-

nież	otrzymali	okolicznościowe	na-
grody,	wręczane	przez	Pana	Kazi-
mierza	Małeckiego	–	prezesa	PSS	
Społem	oraz	Radosława	Jakubow-
skiego	–	właściciela	Piekarni	Jaku-
bowscy	ze	Sławna.
	 Na	zakończenie	 imprezy,	gdy	
wszyscy	chętni	zmagali	się	z	górą	
pączków,	przygotowano	taneczne	
zabawy,	prowadzone	przez	Adriana	
Zielińskiego	–	instruktora	Szkoły	
Tańca	Finezja	oraz	loterię	konkurso-
wą.	Każdy	chętny,	odpowiadając	na	

pytanie	związane	z	 jubileuszem	
Sławna	otrzymywał	pączka	oraz	na-
pój,	wrzucając	jednocześnie	los	do	
koszyka.	Następnie	wśród	zgłoszo-
nych	wylosowano	szczęśliwe	osoby,	
które	wygrywały	gadżety	ufundowa-
ne	przez	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	
i	Urząd	Miejski	w	Sławnie.	Organi-
zatorami	imprezy	byli:	Urząd	Miej-
ski	w	Sławnie,	Ośrodek	Sportu	i	Re-
kreacji	w	Sławnie,	Piekarnia	Jaku-
bowscy	ze	Sławna,	PSS	Społem	
i	Obserwator	Lokalny.

XXI Bieg Święców
	 Od	początku	roku	trwają	przygotowa-
nia	do	kolejnego	Biegu	Święców.	Już	
dzisiaj	zapraszamy	Państwa	na	XXI	edy-
cję	imprezy,	która	odbędzię	się	13	maja	
2017r.	podczas	IV	Dnia	Święców.	Dzień	
Świeców	rozpocznie	rajd	rowerowy	„Śla-
dami	Święców”.	Ideą	tej	imprezy	jest	łą-
czenie	aktywności	sportowej	z	historią.	
Trasa	rajdu	wytyczona	została	mając	na	
uwadze	ważne	miejsca	dla	historii	regio-
nu	i	miasta.	Kolejnym	punktem	IV	Dnia	
Święców	będzie	wystawa	fotograficzna	
pod	nazwą	„Najpiękniejsze	zakątki	Sław-
na	i	okolic”.
	 Podczas	gdy	na	placu	ks.	kard.	Stefa-
na	Wyszyńskiego	będzie	trwał	Jarmark	
Wielu	Kultur,	na	ulicy	Wojska	Polskiego	
rozpocznie	 się	XXI	Bieg	Święców.	
Pierwsi	na	starcie	staną	przedszkolacy,	
którzy	rywalizować	będą	na	dystansie	
100m.	Każde	dziecko	na	mecie	otrzyma	
napój,	trzydziestu	najlepszych	–	pamiąt-
kowe	koszulki,	dziesięciu	–	pamiątkowe	
medale,	pięciu	pierwszych	–	nagrody	rze-
czowe,	trzech	pierwszych	zawodników	–	
puchary	i	pamiątkowe	medale.	Organiza-
torzy	przygotują	również	dla	dzieci	bar-
dzo	atrakcyjny	program	imprez	towarzy-
szących	na	terenach	zielonych	przy	pla-
cu.

	 Po	raz	czwarty	w	20-letniej	historii	
bieg	główny	odbędzie	się	po	ulicach	
Sławna.	Start	biegu	nastąpi	przy	kościele	
pw.	WNMP	w	Sławnie.	Biegacze	będą	
mieli	do	pokonania	trzy	okrążenia	po	
3,31km	ulicami:	Jedności	Narodowej	
(Brama	Koszalińska,	Poczta),	Basztową,	
Kościelną	(kościół	pw.	Św.	Antoniego),	
o.	Bogumiła	Talarka,	ścieżki	rowerowe	
(Gimnazjum,	Liceum,	SDK),	M.C.	Skło-
dowskiej	(Ratusz),	plac	ks.	kard.	Stefana	
Wyszyńskiego.
	 Po	emocjach	sportowych	nastąpi	ciąg	
dalszy	atrakcji.	Na	scenie	wystąpi	zespół	
muzyczny	Modesta	Pastiche	–	znany	
z	takich	produkcji	 telewizyjnych	jak	
„Jaka	To	Melodia”	czy	„Kabaretowa	Sce-
na	Dwójki”.	Połączenie	brzmienia	natu-
ralnych	instrumentów	z	elektroniką	i	dj-
skim	pazurem	nadaje	ich	muzyce	wyjąt-
kowy	klimat.

Zgłoszenia uczestników 
XXI Biegu Święców przyjmowane są 

przy użyciu formularza 
zgłoszeniowego znajdującego 

się na stronie 
www.biegislawno.pl.
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	 16	marca	2017r.	zakończył	się	kolej-
ny	VII	już	sezon	rozgrywek	Sławień-
skiej	Ligi	Mini	Piłki	Siatkowej	–	Sezon	
2016/2017.	W	rozgrywkach	uczestniczy-
ło	29	zespołów!	mających	w	składzie	
młodych	zawodników	ze	sławieńskich	
szkół	Szkoły	Podstawowej	Nr	1,	Szkoły	
Podstawowej	Nr	3.	Tak	dużą	grupę	dzie-
ci	grających	w	siatkówkę	udało	się	zmo-
bilizować	dzięki	bardzo	dobrej	współ-
pracy	Ośrodka	Sportu	i	Rekreacji	ze	sła-
wieńskimi	szkołami.
	 Mecze	rozgrywane	były	przez	prawie	
5	miesięcy	(od	listopada	2016),	po	zaję-
ciach	lekcyjnych	w	hali	widowiskowo-
sportowej	OSiR.	Mecze	sędziowali:	Zo-
fia	Jęsiek-Czaplińska,	Paweł	Michalik,	
Wojciech	Michalak.	Wszystkie	drużyny	
otrzymały	puchary	i	nagrody	indywidu-
alne,	trzy	najlepsze	zespoły	z	każdej	gru-
py	otrzymały	medale.	Wyróżnienia	mło-
dym	adeptom	siatkówki	wręczali:	bur-
mistrz	Miasta	Sławno	Krzysztof	Fran-
kenstein,	dyrektor	SP	nr	1	Anna	Hruzd,	
dyrektor	SP	nr	3	Jolanta	Tilak	i	prezes	
firmy	P.B.S.	Olszewski	i	Synowie	Wło-
dzimierz	Olszewski.	Nagrody,	puchary	
i	medale	ufundowała	Miejska	Komisja	
Rozwiązywania	Problemów	Alkoholo-
wych	w	Sławnie,	która	dostrzega	rolę	
jaką	uprawianie	sportu	i	udział	w	zawo-
dach	odgrywa	w	profilaktyce	i	walce	
z	różnymi	uzależnieniami.	Rozgrywki	
wspierał	finansowo	pan	Włodzimierz	
Olszewski	P.B.S.	Olszewski	i	Synowie.	
Obsługę	techniczną	rozgrywek	zapewnił	
Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji.	Uroczystość	
zakończenia	SLMPS	uświetniły	swoim	
występem	dzieci	ze	Szkoły	Podstawo-
wej	Nr	1	tańczące	w	Szkole	Tańca	Gra-
cja	kierowanej	przez	Annę	Marciniak-
Zielińską.
	 Zwycięzcą	grupy	dziewcząt	rocznik	
2006	Sławieńskiej	Ligi	Mini	Piłki	Siat-
kowej	została	drużyna:	TOFIKI	(IV	
A	SP	nr	1	Sławno)	grająca	w	składzie:	
Nina	Stachowicz,	Dagmara	Bajtek,	San-
dra	Izdebska,	Julia	Mariak,	Agata	My-

ślińska
Drugie	miejsce	zajęła	drużyna	TOPIKI	
(IV	C	SP	nr	3	Sławno)	grająca	w	skła-
dzie:	Maja	Wyrosławska,	Karolina	Ma-
ciejewska,	Laura	Kucharska,	Daria	Der-
lińska
Trzecie	miejsce	zajęła	drużyna	MOP-
SIAKI	(V	A	SP	nr	3	Sławno)	grająca	
w	składzie:	Maria	Marcinkowska,	Karo-
lina	Kęsik,	Amelia	Szarwarkowska,	Zu-
zanna	Stamborska
Czwarte	miejsce	zajęła	drużyna	NIEPO-
KONANE	(IV	D	SP	nr	3	Sławno)	grają-
ca	w	składzie:	Zuzanna	Warać,	Zuzanna	
Bonisławska,	Inez	Matuszewska,	Kata-
rzyna	Zawada
Piąte	miejsce	zajęła	drużyna	BIAŁE	
ORŁY	(IV	A	SP	nr	3	Sławno)	grająca	
w	składzie:	Amelia	Szygenda,	Monika	
Wojniak,	Anastazja	Cichawa,	Magdale-
na	Cieślarczyk
Szóste	miejsce	zajęła	drużyna	LITTLE	
STRAS	(IV	SP	nr	3	Sławno)	grająca	
w	składzie:	Hanna	Burda,	Inez	Fenik,	
Katarzyna	Marciniak,	Oliwia	Kuśmie-
rek,	Sara	Lasek,	Wiktoria	Mikitiuk
	 Zwycięzcą	grupy	chłopcy	rocznik	
2006	Sławieńskiej	Ligi	Mini	Piłki	Siat-
kowej	została	drużyna:	BEZIMIENNI	
(V	A,	IV	C	SP	nr	3	Sławno)	grająca	
w	składzie:	Kamil	Roman,	Miłosz	Czar-
nuch,	Oskar	Piwowarczyk,	Jan	Kowal-
czyk.	Drugie	miejsce	zajęła	drużyna	
CZARNE	ORŁY	(IV	A,	B	SP	nr	3	Sław-
no)	grająca	w	składzie:	Kacper	Raczyń-
ski,	Sebastian	Narbut,	Adrian	Kuma-
niecki,	Konrad	Firkowski,	Igor	Mikitiuk,	
Ernest	Laskowski,	Karol	Stępień,	Kry-
stian	Lach	Trzecie	miejsce	zajęła	druży-
na	NIEZNISZCZALNI	(IV	A	SP	nr	1	
Sławno)	grająca	w	składzie:	Jakub	War-
czyk,	Jakub	Dąbrowski,	Jan	Czyż,	Mi-
chał	Rosiak,	Leon	Włoszek	Czwarte	
miejsce	zajęła	drużyna	OSY	(V	A	SP	nr	
3	Sławno)	grająca	w	składzie:	Ksawier	
Prondzinski,	Wiktor	Sobczak,	Rafał	Le-
ichmic,	Rafał	Kopczyński,	Kamil	Li-
sowski	Piąte	miejsce	zajęła	drużyna	

DREWNIAKI	(IV	C	SP	nr	3	Sławno)	
grająca	w	składzie:	Aleksander	Dybiec,	
Mateusz	Radko,	Wiktor	Kazusek,	Woj-
ciech	Wiśniewski,	Oliwier	Kuty,	Oliwier	
Purcha.
	 Zwycięzcą	grupy	dziewczęta	rocznik	
2005	Sławieńskiej	Ligi	Mini	Piłki	Siat-
kowej	została	drużyna:	ŻELUSIE	(V	C	
SP	nr	3	Sławno)	grająca	w	składzie:	Na-
talia	Kowalska,	Aurelia	Tomasik,	Alek-
sandra	Langowska,	Natalia	Zych.	Dru-
gie	miejsce	zajęła	drużyna	ODLOTO-
WE	ARBUZY	(V	ASP	nr	1	Sławno)	gra-
jąca	w	składzie:	Oliwia	Hennig,	Patrycja	
Brzóska,	Katarzyna	Grzelak,	Katarzyna	
Gajda	Trzecie	miejsce	zajęła	drużyna	
TELETUBISIE	(V	SP	nr	3	Sławno)	gra-
jąca	w	składzie:	Milena	Patejuk,	Laura	
Wasylczuk,	Amelia	Bystrek,	Oliwia	
Recka,	Kinga	Nowak.	Czwarte	miejsce	
zajęła	drużyna	NIEPOKONANE	NA-
STOLATKI	(VB	SP	nr	3	Sławno)	grają-
ca	w	składzie:	Klaudia	Krzemińska,	
Wiktoria	Rosiak,	Weronika	Strzyżew-
ska,	Natalia	Smyczkiewicz,	Natalia	Lar-
wińska.	Szóste	miejsce	zajęła	drużyna	
DRAGON	BALL	(IV	D	SP	nr	3	Sławno)	
grająca	w	składzie:	Konrad	Czarnuch,	
Fabian	Banasik,	Mikołaj	Winiarski,	Ka-
mil	Gutowski,	Michał	Jarząbek,	Mikołaj	

Szamocki.
	 Zwycięzcą	grupy	chłop-
ców	rocznik	2005	Sławień-
skiej	Ligi	Mini	Piłki	Siatkowej	
została	drużyna:	GUMISIE	(V	
C,	D	SP	nr	3	Sławno)	grająca	
w	składzie:	Maksymilian	Kar-
piński,	Oliwier	Karpiński,	
Szymon	Biernat,	Sebastian	
Kulczyk,	Jan	Gostomczyk,	
Ksawier	Bednarczyk.	Drugie	
miejsce	zajęła	drużyna	VIR-
TUS	(V	A	SP	nr	1	Sławno)	
grająca	w	składzie:	Mikołaj	
Sielecki,	Kacper	Rogulski,	
Oskar	 Sienkiewicz, 	 Igor	
Machnacki,	Jakub	Jakubow-
ski,	Hubert	Drzewiecki.	Trze-
cie	miejsce	zajęła	drużyna	
OGNISTE	KULE	(V	B	SP	nr	
1	Sławno)	grająca	w	składzie:	
Dawid	Polit,	Jakub	Jakubow-

ski,	Jan	Kłębucki,	Jakub	Golba,	Filip	
Grabowski.	Czwarte	miejsce	zajęła	dru-
żyna	GITARY	(V	B	SP	nr	3	Sławno)	
grająca	w	składzie:	Damian	Lewczuk,	
Kacper	Wasylczuk,	Alan	Pałucki.	Piąte	
miejsce	zajęła	drużyna	TUBISIE	(V	C	
SP	nr	3	Sławno)	grająca	w	składzie:	
Aleks	Trzebiatowski,	Oskar	Więckow-
ski,	Mikołaj	Smutek,	Hubert	Witkowski,	
Marcin	Kołodziejski,	Marcel	Bryndal
	 Zwycięzcą	grupy	dziewcząt	rocznik	
2004	Sławieńskiej	Ligi	Mini	Piłki	Siat-
kowej	została	drużyna:	NIEZGODNE	
(VI	SP	nr	3	Sławno)	grająca	w	składzie:	
Natalia	Patejuk,	Zuzanna	Pacan,	Amelia	
Dróżdż,	Aleksandra	Kowalczyk.	Drugie	
miejsce	zajęła	drużyna	TĘCZOWE	
UNIKORNY	(VI	A	SP	nr	1	Sławno)	gra-
jąca	w	składzie:	Oliwia	Mutka,	Karolina	
Niemkowicz,	Natalia	Fedoruk,	Łucja	
Łysiak,	Hanna	Lińska.	Trzecie	miejsce	
zajęła	drużyna	NIEZAPOMINAJKI	(VI	
C	SP	nr	1	Sławno)	grająca	w	składzie:	
Kinga	Zanijat,	Magdalena	Narbut,	Nata-
lia	Jakobi,	Hanna	Miszke,	Hanna	Szo-
stak,	Sara	Burek.	Czwarte	miejsce	zaję-
ła	drużyna	FANNY	GIRLS	(VI	B	SP	nr	
3	Sławno)	grająca	w	składzie:	Kasandra	
Woropaj,	Oliwia	Kulczyk,	Zuzanna	Re-
szelewska,	Natalia	Gutowska.
	 Zwycięzcą	grupy	chłopcy	rocznik	
2004	Sławieńskiej	Ligi	Mini	Piłki	Siat-
kowej	została	drużyna:	GKS	BRZOZO-
WO	(VI	B	SP	nr	1	Sławno)	grająca	
w	składzie:	Krystian	Nieckarz,	Krystian	
Smyczkiewicz,	Dominik	Wardak,	Woj-
tek	Cieplik,	Hubert	Mazalon.	Drugie	
miejsce	zajęła	drużyna	GROM	(VI	B	SP	
nr	1	Sławno)	grająca	w	składzie:	Kuba	
Śledź,	Jan	Bukowski,	Dawid	Jasiński,	
Alan	Roczeń,	Marcel	Struś,	Dominik	
Idaczyk,	Maciej	Kazusek.	Trzecie	miej-
sce	zajęła	drużyna	LECH	KOLEJARZ	
(VI	A	SP	nr	1	Sławno)	grająca	w	skła-
dzie:	Miłosz	Mallek,	Eryk	Iwaniuk,	
Piotr	Kowalczyk,	Marcel	Magierski,	Ja-
kub	Wota.	Czwarte	miejsce	zajęła	druży-
na	NIEZGODNI	(VI	A	SP	nr	3	Sławno)	
grająca	w	składzie:	Mateusz	Kruszyński,	
Kamil	Skok,	Jakub	Jarząbek,	Gracjan	
Sroka,	Dominik	Olesiak.

Zakończenie rozgrywek SLMPS 2016/2017
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	 04	marca	2017	roku	w	hali	Ze-
społu	Szkół	Agrotechnicznych	
w	Sławnie	odbył	się	turniej	piłki	
siatkowej	z	okazji	700-lecia	Miasta	
Sławno.
	 D o 	 t u r n i e j u 	 p r z y s t ą p i ł y																	
cztery	drużyny:	samorządowcy,	
oświata,	przedsiębiorcy	oraz	mun-
durowi.	Turniej	rozpoczął	się	od	
wczesnych	godzin	porannych,	a	ofi-
cjalnego	otwarcia	dokonał	Pan	Ma-
rian	Krakowski	–	dyrektor	ZSA.	
Rywalizacja	drużyn	stała	na	wyso-
kim	poziomie,	które	grały	między	
sobą	w	systemie	„każdy	z	każdym”.	
Po	wielogodzinnych	rozgrywkach	
najlepszą	drużyną	turnieju	zostali	
samorządowcy, 	 wygrywając	

wszystkie	 swoje	
mecze	w	stosunku	
2:0.	Drugie	miejsce	
z a j ę ł a 	 d r u ż y n a	
oświaty, 	 t rzecie	
p r z ed s i ęb io r cy,	
a	 tuż	 za	 podium	
znalazła	się	drużyna	
mundurowych.
	 Na	zakończenie	
turnieju	odbyło	się	
uroczyste	wręcze-
nie	pucharów	i	upo-
m i n k ów 	 p r z e z	
Krzysztofa	 Fran-
kensteina	–	burmi-
strza	Sławna.

Samorządowcy zwyciężyli w turnieju piłki siatkowej z okazji 700-lecia Sławna

Lady Pank zagra w Sławnie!!!

Międzynarodowy Zlot Bocianów
Coraz	to	więk-
szymi	kroka-
mi	zbliża	się	
Międzynaro-
dowy	Zlot	Bo-
cianów	z	oka-
zji	Jubileuszu	
7 0 0 - l e c i a	
Sławna.	Do-
k ł a d n i e	
w	maju	„sła-
wieńskie	bo-
ciany”	spotka-
ją	się,	aby	po-
wspom i n a ć	
i zaobserwo-

wać	co	się	zmieniło	w	mieście	z	które-
go	niegdyś	wyjechali.	Za	pośrednic-
twem	portali	społecznościowych	pra-
gniemy	zaprosić	wszystkich	obecnych	
i	byłych	mieszkańców	Sławna,	nieza-
leżnie	od	wieku.	Tak	naprawdę	liczy	
się	to,	że	jesteśmy	z	jednego	miasta,	
o	które	warto	dbać	i	je	rozsławiać.
	 Jeśli	Sławno	jest	Wam	bliskie,	„za-
rezerwujcie”	już	teraz	sobie	czas	na	

Zlot	Bocianów	–	20	maja	2017	roku.	
Słowa	zaproszeń	kierujemy	zarówno	
do	byłych,	jak	i	obecnych	mieszkań-
ców	Sławna,	niezależnie	od	posiadane-
go	wieku.	Im	będzie	nas	więcej,	tym	
sercu	będzie	raźniej!	Wspólnie	uczest-
niczmy	w	Jubileuszu	Naszego	Miasta!
	 Latajmy	wysoko,	pamiętając	o	ko-
rzeniach,	o	jedynym,	naszym	Sław-
nie!!!	Towarzystwo	Miłośników	Sław-
na	proponuje,	aby	wszyscy	poprzez	
kontakt	ze	znajomymi	i	rodzinami	–	
przekazali	tę	wiadomość,	tym,	których	
emocje	związane	z	ukochanym	Gro-
dem	są	nadal	żywe.	Sławno	–	miasto	
bocianów,	które	były	nieodłącznym	
elementem	naszego	miasta	zaprasza	
obecnych	i	byłych	mieszkańców	na	to	
spotkanie!
Inicjatorem	Międzynarodowego	Zlotu	
Bocianów	w	Sławnie	jest	Ryszard	Li-
minowicz,	były	mieszkaniec	Sławna,	
obecnie	mieszkający	w	Poznaniu.	
Kontakt:	wicze@o2.pl	i	telefon:	508	
136	188

Jest w Sławnie taka ulica...

	 W	związku	z	Jubileuszem	700-lecia	Sławna	Polskie	
Radio	Koszalin	rozpoczęło	cykliczne	udostępnianie	ma-
teriałów	archiwalnych	dot.	Miasta	Sławno.
	 Pierwsza	z	nich	–	audycja	Ireny	Kwaśniewskiej	
z	1968	r.	–	Wspomnienia	kawalerzystów	z	I	Pułku	Szwa-
dronu	Ułanów	Wojska	Polskiego,	który	przybył	do	Sław-
na	w	1945	roku	po	zakończonych	działaniach	wojen-
nych.	Miał	on	za	zadanie	nieść	pomoc	przybyłym	do	
Sławna	mieszkańcom	w	zagospodarowaniu	się	i	osiedle-
niu	na	terenie	miasta	oraz	w	okolicznych	miejscowo-
ściach.	W	radiowej	audycji	wspomnienia	byłych	kawa-
lerzystów,	przybyłych	i	stacjonujących	w	Sławnie.	Za-
praszamy	do	słuchania	na	stronie	www.700.slawno.pl	
–	zakładka	audycje	radiowe.

	 Ku lminac ja 	 obchodów	
700-lecia	Miasta	Sławno	bę-
dzie	miała	miejsce	od	19	do	21	
maja	2017r.		W	sobotni	wie-
czór,	20	maja	2017	roku,	kon-
cert	w	Sławnie	zagra	zespół	
Lady	Pank	–	jeden	z	najpopu-
larniejszych	i	najbardziej	le-
gendarnych	polskich	zespołów	
rockowych.	Lady	Pank	to	gru-
pa	kultowa,	legenda,	klasyka.	
Zespół	założony	został	w	1981	

roku	przez	Jana	Borysewicza,	
jednego	z	najbardziej	uznanych	
i	uzdolnionych	polskich	kom-
pozytorów	i	gitarzystów.	Wraz	
z	wokalistą	Januszem	Panase-
wiczem	stanowią	trzon	grupy,	
która,	z	krótkimi	przerwami,	
już	od	35	lat	błyszczy	na	pol-
skiej	 scenie	muzycznej.Ich	
przeboje	Mniej	Niż	Zero,	Kry-
zysowa	Narzeczona,	Tańcz	
Głupia,	Tańcz,	Zamki	na	Pia-

sku,	Zawsze	Tam,	Gdzie	Ty,	
Wciąż	Bardziej	Obcy,	Zostaw-
cie	Titanica,	Marchewkowe	
Pole,	Na	Co	Komu	Dziś	czy	
Stacja	Warszawa	na	stałe	we-
szły	do	kanonu	polskiej	muzyki	
rozrywkowej	i	wychowały	już	
dwa	pokolenia	słuchaczy.

Wstęp na koncert 
bezpłatny!!!



Jubileusz Miasta www.facebook.com/MiastoSlawno
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Dyżury Radnych Rady Miejskiej 
(poniedziałek od 15.00 do 16.00)

Biuro Rady – p. Nr 33
KWIECIEŃ 2017 r.
	–	10.04.2017	r.	–	Maria	Poprawska
	–	24.04.2017	r.	–	Jarosław	Stark

MAJ 2017 r.
	–	08.05.2017	r.	–	Edyta	Szczygielska
	–	15.05.2017	r.	–	Stanisław	Szkudlarek
	–	22.05.2017	r.	–	Włodzmierz	Śledź
	–	29.05.2017	r.	–	Ewa	Wojciechowska

CZERWIEC 2017 r.
	–	05.06.2017	r.	–	Marcin	Bojaryn
	–	12.06.2017	r.	–	Kinga	Cichawa
	–	19.06.2017	r.	–	Waldemar	Gertner
	–	26.06.2017	r.	–	Mirosław	Grzegorczyk

Jubileuszowy
10. Maraton Fitness w Sławnie

Już	w	sobotę,	22	kwietnia	2017	roku,	
sławieńska	hala	widowiskowo-spor-
towa	rozbrzmiewać	będzie	ponownie	
latynoskimi	rytmami,	zumbą	i…	nie	
tylko.	Tego	dnia	rozpocznie	się	jubi-
leuszowy,	 10.	Maraton	 Fitness	
w	Sławnie	–	start	o	godzinie	16:00.	
Do	wygrania	odjechane	nagrody,	
w	tym	weekendowe	SPA	dla	dwojga.	
Na	hali	zapewnione	będą	również	
atrakcje	dla	dzieci.	Wstęp	na	mara-
ton	bezpłatny,	obowiązuje	 limit	
uczestników.	Organizatorami	10	Ma-
raton	Fitness	"Trzymaj	formę!"	są	
Urzędy	Miejski	w	Sławnie,	Ośrodek	
Sportu	i	Rekreacji	w	Sławnie	oraz	
klub	EFEKT	–	Sprawność	i	Zdrowie.	
Wszystkich	zainteresowanych	zapra-
szamy	do	współpracy.	Szczegóły na 
www.fb.com/maratonfitnessslawno

Majówka z Siłaczami
	 06	maja	2017	roku	roku	zaprasza-
my	wszystkich	mieszkańców	miasta	
i	okolic	na	wydarzenia	plenerowe	
organizowane	w	ramach	sławień-
skiej	majówki	-	Starcie	Mocarzy	-	
STRONGMAN.
	 Od	godz.	13:00	na	placu	kard.	S.	
Wyszyńskiego	dostępne	będą	dmu-
chańce	dla	dzieci	i	stoiska	gastrono-
miczne.	O	godz.	14:00	wystartują	
zawody	Armwrestling	-	siłowanie	na	
rękę	przygotowane	przez	Uczniow-
ski	Klub	Sportowy	GROM	w	Sław-
nie.
	 Natomiast	o	godz.	16:00	rozpocz-
ną	się	pokazy	Strongman.	Siłacze,	
którzy	przyjadą	do	Sławna,	zapre-
zentują	się	w	sześciu	konkurencjach:	
przeciąganie	tira,	uchwyt	herkulesa,	
spacer	farmera,	zegar,	kule	i	przeta-
czanie	opony.	W	zawodach	udział	
wezmą:	Krzysztof	Sadowski,	Grze-
gorz	Peksa,	Marcin	Wlizło	oraz	Ma-
riusz	Dorawa.
	 Całą	imprezę	poprowadzi	Sławo-

mir	Toczek,	który	dwukrotnie	wziął	
udział	w	indywidualnych	Mistrzo-
stwach	Świata	Strongman,	w	latach	
2005	i	2006.
	 Sędzią	zawodów	będzie	Jarosław	
Dymek	-	jeden	z	najlepszych	pol-
skich	i	światowych	siłaczy,	Mistrz	
Polski	Strongman	w	latach	2002	
i	2005,	Mistrz	Europy	Strongman	
2005,	Drużynowy	Mistrz	Świata	Par	
Strongman	w	latach	2003	i	2004.
	 O	godz.	19:00	rozpocznie	się	za-
bawa	taneczna,	którą	poprowadzi	
Pan	Artur	Jończyk.
	 Jednym	z	partnerów	sławieńskiej	
majówki	jest	Kia	Motors	Polska,	
która	udostępni	swoją	flotę	do	prze-
prowadzenia	siłowych	konkurencji	
oraz	przygotuje	konkurs	dla	miesz-
kańców.

Do wygrania
na cały weekend

zatankowany samochód 
marki KIA


